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Výpis z Usnesení 
z 65. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 17.03.2021 
 
 

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:  

• usnesení, souhlas, společný souhlas, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební 

povolení 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 

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• s podáním námitky proti rozhodnutí skleník 

• se zveřejněním záměru pachtu k pozemku p. č. 1840, k. ú. Pozořice, na dobu neurčitou, 

za cenu 500 Kč/hospodářský rok   

• se stavbou „Pozořice, kabel NN, Přibilík“ na pozemku p. č. 99, k. ú. Pozořice, žadatel 

spol. Monela elektro s. r. o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov 

• s částečnou uzavírkou komunikace II/383 v ulicích Úvoz a Hostěnická pro účely 

rekonstrukce VO a výstavby chodníků dle předložené projektové dokumentace, kterou 

vypracovala spol. Dalsiko, s.r.o., Vrahovická 18, 796 01 Prostějov 

• s realizací stavby „Pozořice – retenční nádrž Panská zahrada“ dle projektové 

dokumentace předložené společností PK Švestka s. r. o., IČ: 048 27 163, se sídlem  

Národního odboje 250/147, 664 41 Troubsko 

• s umístěním technické infrastruktury pro stavbu „CTPark Holubice – HOL1“ na 

pozemcích p. č. 1727/211, 1727/223, 1727/218, 1742/1, 1727/220, 1742/2, 1727/221, 

1727/222, k. ú. Pozořice, investor CTP Invest, spol. s.r.o., Tomec Václav, CTPark 

Humpolec 1571, 39601, Humpolec.  

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrských sítí pro projekt 

„Pozořice, kabel NN, Přibilík“. Smlouvu uzavřou Eg. D. a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 

Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, zastoupená Blankou  Dudovou, technikem 

výstavby a obnovy DS a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 

zastoupený ing. Alešem Krčem 

  

 
Rada městyse projednala: 

• žádost o vyjádření k PD stavby „Stavební úpravy RD Pozořice, p. č. 669/1, 668/5, k. ú. 
Pozořice“ a předává projektovou dokumentaci k posouzení stavební a dopravní komisi 
rady městyse Pozořice  
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• žádost  o podporu projektu Nový domov – chráněné bydlení pro dospělé osoby s PAS 
pro  území ORP Šlapanice. ORP Šlapanice, zastoupená starostkou Michaelou 
Trněnou, žádá obce spadající pod ORP o bezúročnou půjčku v celkové výši 6,000.000 
spolku „Tady to mám rád“ na dofinancování nákladů na realizaci Chráněného bydlení, 
případně i o přidělení  daru tomuto projektu. Rada městyse žádost projednala a 
doporučuje ji Zastupitelstvu městyse Pozořice ke schválení. 

• tyto nabídky na výrobu a instalaci 11 ks interiérových dveří 2. NP Úřadu Městyse 
Pozořice, v provedení dýha dub: 
Zdeněk Severa Velatice -  60.600 Kč bez DPH 
Antonín Brtník Sivice -       61.200 Kč bez DPH 
Sepos, spol. s. r.o. -          55.904 Kč bez DPH 
DUMTRADE s.r.o., Brno -   105.454 Kč bez DPH 
Na základě kladných  referencí a s motivací podpořit podnikání místních řemeslníků 
rada souhlasí se zadáním zakázky Truhlářství Brtník, Sivice za cenu 61.200 Kč bez 
DPH.  

 
 

 

Rada městyse schvaluje: 

• žádost o přidělení bytu v DPS Pozořice  a pověřuje sociálně-zdravotní komisi rady 
Městyse Pozořice zpracováním žádosti 

• bezplatnou zápůjčku bývalé zubní ordinace  v prostorách Zdravotního střediska 
Pozořice společnosti ZUOP, s. r. o. , Holubická 7, 664 07 Pozořice, zastoupené MUDr. 
Janou Nekudovou, pro účely zajištění antigenního testování na Covid 19 pro občany 
Pozořic a přilehlých obcí  

 
 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 29.03.2021 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


