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Výpis z Usnesení 
z 64. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 04.03.2021 
 
 

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 

• Územní studii k lokalitě 51, Pozořice, kterou vypracovala spol. romangale s. r. o., 

Křídlovická 25, 603 00 Brno 

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• s umístěním slaměné velikonoční expozice v parku legionářů na Jezerské ulici, v době 
od 15. 3. – 30. 4. 2021 a s umístěním slaměných poutačů na expozici na veřejných 
prostranstvích v centru městyse. Žadateli jsou zástupci tvůrčího týmu – Mgr. Martina 
Jančová, Ph.D. a pan Petr Filip. 

• s uzavřením smlouvy o zajištění služby dotačního managementu pro projekt „Výstavba 
sběrného dvora,“ reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/1.9_126/0012098. Smlouvu uzavře 
spol. ASPHA oběhová hospodářství, s. r. o., IČ: 04455967, se sídlem Kpt. Jaroše 
1922/3, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou ing. Alešem Krčem. 

• s výběrem dodavatele PD a zajištění inženýrské  činnosti  pro realizaci  akce – Vodní 
nádrž Panská zahrada. Dodavatelem byla na základě předchozích dobrých zkušeností  
vybrána společnost PK Švestka  s. r. o., IČ: 048 27 163, se sídlem Národního odboje 
250/147, 664 41, Troubsko.  

• s výběrem dodavatele PD a zajištění inženýrské  činnosti  pro realizaci  akce – 
Odvodnění hřbitova. Dodavatelem byla na základě předchozích dobrých zkušeností  
vybrána společnost PK Švestka Švestka  s. r. o., IČ: 048 27 163, se sídlem Národního 
odboje 250/147, 664 41, Troubsko.  
 

 

 
Rada městyse projednala: 

• žádost o vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy RD Pozořice p. č. 669/1, 668/5, k. ú. 
Pozořice“ a předává předloženou projektovou dokumentaci k posouzení komisi rady 
pro výstavbu a dopravu. 
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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: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


