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Výpis z Usnesení 
z 63. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 24.02.2021 
 
 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
 

Rada městyse bere na vědomí:  

• rozhodnutí, oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, JmK, MěÚ Šlapanice, 

týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse 

Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi Pozořice 

• Zprávu o činnosti Stavebního úřadu Pozořice za rok 2020, kterou předložil vedoucí 
Stavebního úřadu Pozořice  

• informaci Bc. Jany Leitnerové, členky Rady JMK o udělení základního certifikátu Auditu 
familyfriendlycommunity. Od data 18. 2. 2021, kdy byl certifikát udělen, běží tříletá lhůta 
pro realizaci opatření schválených Zastupitelstvem městyse. 

 
 

 
Rada městyse souhlasí: 

• se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 1686/7 a 1686/10, k. ú. Pozořice ve 
vlastnictví městyse Pozořice, plynoucí z umístění plynovodní přípojky spol. GasNet k 
domu žadatele dle předložené projektové dokumentace 

• s uzavřením Smlouvy o využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem mezi 
žadatelem a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice.  Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou, roční poplatek za likvidaci odpadu je 600 Kč.  

• s předloženým Pasportem místních komunikací obce Pozořice 

 

 
 

Rada městyse projednala: 

• žádost o povolení výsadby lip na pozemcích městyse v ul. Velké Lipky a předává 
žádost k posouzení komisi rady pro životní prostředí  

• žádost o umístění reklamních polepů na okna při vstupu do Dělnického domu. Žadatel  
předložil dva návrhy polepů, rada souhlasí s použitím návrhu č. 2. 

• uzavření dohody o ukončení smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře 
informačního systému Helios Fenix č. F-11-00012, dosud využívaném SÚ Pozořice. 
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy, jakmile bude ukončen převod 
nového systému Vita pro SÚ Pozořice. 
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Rada městyse schvaluje: 

• změnu organizačního schématu Úřadu městyse Pozořice – zřízení pozice ekonomicko-
hospodářského  pracovníka Úřadu Městyse Pozořice 

 
 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 29.03.2021 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


