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Výpis z Usnesení 
z 61. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 27.01.2021 
 

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 

• žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD a stavební úpravy RD č.p. 69 na 

pozemku p. č. 403/5 a 405, k. ú. Pozořice“ a předává žádost k vyjádření Komisi rady 

pro výstavbu a dopravu městyse Pozořice 

 

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• s předáním žádosti občanů o umístění radaru na výjezdu z obce, ulice Holubická, 

Komisi rady pro výstavbu a dopravu městyse Pozořice a žádá o vyjádření k této žádosti  

• s osazením dopravní značky IP12 „Vyhrazené parkoviště se symbolem 225“ Osoba na 

invalidním vozíku“ a V10f “Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ na místní komunikaci ul. Na 

Městečku č. p. 31, Pozořice, z důvodu zachování parkovacího místa pro ZTP – 

realizace SDZ a VDZ v souladu s návrhem MěÚ Šlapanice, odbor výstavby: č.j. OV-

ČJ90108-20/HAS ze dne 24.11.2020. Osazení dopravní značky bude realizováno na 

vlastní náklady žadatele po předložení projektu na osazení dopravní značky.  

• s uzavřením smlouvy o využití systému zavedeného městysem Pozořice pro nakládání 

s komunálním odpadem, uzavřená podle § 17 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu uzavřou 

firma METALPRECIZ s.r.o., se sídlem U Vlečky 694, 664 07 Pozořice, zastoupená 

jednatelem Vlastimilem Buchtou  a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 

zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 

• z důvodu zhoršené epidemiologické situace se změnou termínu výběru poplatků za 

komunální odpad a psy v roce 2021 v hotovosti, od 1.března do 30. června 2021  

 

Rada městyse nemá zájem 

• o prodej obecních pozemků zapsaných na LV č. 483, k. ú. Pozořice, uvedených v 

žádosti společnosti Profi Agroterra s.r.o., Olomoucká 2613/4, 796 01  Prostějov a 

nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje těchto pozemků 

• o prodej obecních pozemků zapsaných na LV č. 791, k. ú. Sivice,  uvedených v žádosti 

společnosti Profi Agroterra s.r.o., Olomoucká 2631/4, 796 01  Prostějov a nesouhlasí 

se zveřejněním záměru prodeje těchto pozemků  
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Rada městyse schvaluje 

• program jednání zastupitelstva městyse dne 04. 02. 2021 v 18:00 hod. ve velkém 
sále Dělnického domu v Pozořicích: 

 
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  Nákup pozemku parc. č. 1168/24, Na Větřáku, k. ú. Pozořice 
5.2  Nákup pozemku parc. č. 1727/93 v k. ú. Pozořice 
5.3  Nákup pozemku parc. č. 1575/14, 1727/109 v k. ú. Pozořice 
5.4  Pozemková úprava k. ú. Kovalovice 

6. Odměny členům komisí 
7. Směrnice k používání sociálního fondu  
8. Dotace spolkům a organizacím 
9. Smlouva na výstavbu chodníku Hostěnická a veřejného osvětlení Úvoz – 

Hostěnická 
10. Smlouva o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
11. Smlouva o dílo na výstavbu sběrného dvora a vybavení 
12. Pracovně-právní vztah se zastupitelem Ing. Jaromírem Červenkou, technický dozor          

investora 
13. Odvodnění a rozšíření hřbitova 
14. Kašna před zdravotním střediskem 
15. Rozpočtové opatření 
16. Kapacita základní školy a její rozvoj 
17. Diskuse 
18. Závěr 

 
 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


