
Výpis z Usnesení z 67. RM – 14.04.2021 

 

Výpis z Usnesení 
z 67. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 14.04.2021 
 
 

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, sdělení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice, 

Krajského úřadu JMK, týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska 

účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi Pozořice 

• dotazy a podněty, týkající se možného zatížení pozemků, ve vlastnictví žadatele, 
veřejně prospěšnými stavbami (vedení dešťové kanalizace, elektrického vedení a 
revitalizace vodního toku v Haltýřích) 

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• se záborem prostranství před domem žadatele  bytem M. Lipky, Pozořice, z důvodu 
přistavení stavební techniky. Komunikace v ulici bude neprůjezdná od 6.30 do 8.00 
hod. Rada vyzývá žadatele k úhradě poplatku za využívání veřejného prostranství.  

• s realizací stavby Stavební úpravy RD” na pozemcích v k. ú. Pozořice dle předložené 
projektové dokumentace 

• s realizací stavby Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1700/12, k. ú. 
Pozořice, dle předložené projektové dokumentace a vyzývá investory k uzavření 
Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj a údržbu 
občanské vybavenosti  a veřejných prostranství a Smlouvy o územním rozvoji  městyse 
– o vybudování  infrastruktury 

• s realizací stavby „Pozořice, přípojka NN, VAS”, která zahrnuje výměnu stávajícího 
dřevěného sloupu č. 55 na pozemku p. č. 856, k. ú. Pozořice za nový betonový sloup 
JB 9/6 a vybudování svodu do nové kabelové skříně a demontáž stávající přípojky NN 
pro objekt VAS na pozemku p. č. 878, k. ú. Pozořice, tak, jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci 

• s umístěním přípojkové skříně el. na fasádě Dělnického domu a připojením kabelu NN, 
vedeného přes místní komunikaci ul. Horní Kopec, dle předložené projektové 
dokumentace.  Z důvodu umístění inženýrských sítí bude nutný překop komunikace 
pro uložení kabelu.  

• se zveřejněním záměru pronájmu veřejného prostoru na dobu 4 měsíců, na travnaté 
ploše v Lomě. Za účelem pořádání pikniků  požádala o výpůjčku  majitelka Village café. 
Rada městyse s organizací pikniků souhlasí, za předpokladu, že pikniky budou 
organizovány v souladu s vládními opatřeními. 

• s uzavřením Smlouvy o o územním rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj 
a údržbu občanské vybavenosti  a veřejných prostranství, č. R001/2021,  kterou 
uzavřou  investoři a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou ing. Alešem Krčem 
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• s uzavřením Smlouvy o o územním rozvoji městyse Pozořice -  o vybudování 
infrastruktury investorem, č. IN001/2021, kterou uzavřou investoři  a Městys Pozořice, 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem   

• s uzavřením Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je výroba a montáž vnitřních dveří do 
budovy radnice v Pozořicích za celkovou cenu 61. 200 bez DPH, kterou uzavře 
Truhlářství Antonín Brtník, Sivice 501, 664 07 Pozořice a  Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem  

• uzavřením kupní smlouvy o prodeji ojetých letních pneumatik vč. disků za cenu 10.000 
Kč vč. DPH k vozidlu zn. Škoda Octavia, kterou uzavře Město Kuřim, IČO: 00281964, 
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, zastoupený starostou Mgr. Ing. 
Dragem Sukalovským a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem 

 
 
 
Rada městyse projednala: 

• doporučení Komise pro životní prostředí k nabídce na dobrovolnickou výsadbu lip do 
ul. Velké Lipky na pozemcích Městyse Pozořice. Rada souhlasí s výsadbou za těchto 
podmínek – umístění stromů bude   v souladu s vedením inženýrských sítí a zajištěním 
předepsaných ochranných pásem jednotlivých sítí, před výsadbou je nutné získat 
podepsané souhlasy vlastníků sousedících pozemků, aby při výsadbě a následné péči 
o stromy nevznikaly konflikty mezi obyvateli ulice. 
 
 

 

Rada městyse schvaluje: 

• Provozní řád workoutového hřiště v Pozořicích v předloženém znění.  

• program, den, čas a místo konání jednání Zastupitelstva Městyse Pozořice v 

následující podobě: 

II. zasedání zastupitelstva městyse se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 18:00 hod. 

v sále Dělnického domu v Pozořicích 

Program jednání: 
 

1.  Zahájení 
2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
4.  Zpráva o činnosti rady městyse 
5.  Majetek městyse: 

 5.1  Prodej části pozemku parc. č. 1169/1 v k. ú. Pozořice 

 5.2  Nákup částí pozemků parc. č.  820/1 a 817/1 vše k. ú. Pozořice 

5.3  Nákup části pozemku parc. č. 1569/23 v k. ú. Pozořice 

5.4  Nákup částí pozemků parc. č. 190 a 192/2 vše v k. ú. Pozořice 
5.5. Nákup pozemků parc. č. 1575/7 a 1575/8 vše v k. ú. Pozořice 

6.  Pracovně právní vztah se zastupitelem Petrem Hromkem 
7.  Dodatek ke smlouvě o svozu odpadu s Respono, a.s. 
8.  Klimatická výzva - pakt starostů a primátorů 
9.  Podpora projektu - Nový domov, chráněné bydlení pro klienty s   

             poruchou autistického spektra 

10.  Změna územního plánu č. 2 
11.  Projekt rozšíření školy 
12.  Dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení   
       Úvoz – Hostěnická 
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13.  Dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu sběrného dvora 
      14.  Rozpočtové opatření 

      15.  Diskuse 
      16.  Závěr 
 
 
 

Rada městyse neschvaluje: 

• žádost o dotaci pro organizaci Linka bezpečí, z. s. , z důvodu pozdního dodání žádost. 
RM upozorňuje žadatele, že je možné žádost podat opět na rok 2022, a to do 31. 10. 
2021. 
 

 
 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 22.04.2021 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


