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Výpis z Usnesení 
 z 29. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 3. 12. 2019 
 

   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 a oznámení SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice a Krajského úřadu JMK, týkající se staveb 
občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního 
prostředí v Městysi Pozořice 
- žádost farnosti Pozořice o povolení parkování na vydlážděné ploše před kostelem v době konání 
bohoslužeb.  Vzhledem k dosud neuskutečněné kolaudaci rekonstrukce náměstí  rada městyse 
odkládá projednání žádosti.  

 
 
Rada městyse souhlasí: 
- se stavbou „Novostavba RD s provozovnou Pozořice“ na pozemku p. č. 27, k. ú. Pozořice, investor 
pan Milan Sedláček (KOSEMO Moravia s.r.o., Brněnská 554/63, 664 051  Šlapanice) dle přiložené 
dokumentace 
- s provedením el. přípojky pro potřeby Hospůdky na Dělňáku s tím, že nová přípojka bude mít 
podružný elektroměr a spotřebovaná energie bude hrazena nájemcem. Náklady na vybudování 
uhradí nájemce. 
- s předloženou PD na akci akci „Vin. Šumice – Pozořice most 3834 – 1“,  ukládá investorovi fy Linio 
Plan, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00  Brno, zajištění náhradní výsadby a požaduje v rámci 
stavební akce provést výstavbu vjezdové brány při vjezdu do městyse Pozořice pro zajištění 
bezpečnosti obyvatel ul. Šumická 
- s navrhovanou opravou dešťového trativodu a svedením dešťové vody z budovy Orlovny do 
prostoru parku u sochy sv. Václava. Práce budou provedeny na náklady Jednoty Orla Pozořice, 
V Zámku 252, 664 07 Pozořice. Rada městyse tímto povoluje krátkodobý zábor části pozemku 
parkoviště u Orlovny pro dobu nezbytně nutnou pro uložení materiálu a drobnou součinnost 
technické skupiny – využití nakladače, traktoru pro převoz materiálu. 
- s ukončením smlouvy o nájmu k bytu zvláštního určení č. 1 v DPS Pozořice  k datu 26. 11. 2019. 
Od tohoto data běží výpovědní lhůta nejdéle tři měsíce. 
- s uzavřením smlouvy č. 51-791 o pachtu k pozemkům uvedeným ve smlouvě za cenu 5000 
Kč/ha/rok, mezi spol. Bonagro a. s., IČO: 49976524 se sídlem Jiříkovická 340, 66408 Blažovice, 
zastoupená místopředsedou ing. Petrem Veverkou a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, 
Pozořice zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. Výpovědní doba činí jeden rok, pachtovní 
období je od 1. 10. - 30. 9. následujícího roku. Sjednané pachtovné je pachtýř povinen platit 
nejpozději do 31. 3. v aktuálním pachtovním období.  
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- s uzavřením smlouvy č. 52-10001 o pachtu k pozemkům uvedeným ve smlouvě, mezi spol. 
Bonagro a.s., IČO: 49976524 se sídlem Jiříkovická 340, 66408 Blažovice, zastoupená 
místopředsedou ing. Petrem Veverkou a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, Pozořice 
zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. Cena pachtovného činí 5000 Kč/ha/rok, výjimku tvoří 
pachtovné za pozemky nižší bonity, kde cena nepřesahuje 4 Kč/m2 dle BPEJ. V těchto případech je 
výše pachtovného sjednána na částku 1500 Kč/ha/rok.  Výpovědní doba činí jeden rok, pachtovní 
období je od 1. 10. - 30. 9. následujícího roku. Sjednané pachtovné je pachtýř povinen platit 
nejpozději do 31. 3. v aktuálním pachtovním období.  
- s navýšením ceny ročního půjčovného v knihovně v Pozořicích od 1.1.2020 takto:  
roční permanentka  - dospělý – 60 Kč 
roční permanentka – dítě do 15 let  - 30 Kč 
 

 
Rada městyse projednala: 
- žádost o odprodej obecního pozemku p. č. 345/1, k.ú. Pozořice o výměře 9 m2  a předává ji k 
projednání majetkové komisi rady městyse Pozořice   
- žádost  o schválení vybudování příjezdu k RD přes pozemek p. č. 76/1, k. ú. Pozořice na  pozemky 
p. č. 50/1, 50/2, 50/3 , vše k. ú. Pozořice a předává ji k vyjádření a posouzení komisi pro výstavbu a 
dopravu 

 

Rada městyse revokuje: 
- Usnesení 6.12 z jednání RM ze dne 15. 8. 2019 v plném rozsahu a pověřuje místostarostu 
realizací výběrového řízení na poskytovatele pouťových atrakcí pro konání pozořické pouti v           
r. 2020   

 
 

Rada městyse schvaluje: 
- na základě jednání sociálně – zdravotní komise, konané dne 27. 11. 2019, přidělení bytu 
zvláštního určení  č. 1 v DPS Pozořice novému žadateli 
- Plán inventur majetku městyse na rok 2020 v předloženém znění 
- uzavření úřadu městyse Pozořice dne 23. 12., 27. 12. a 31. 12. 2019 
- v souladu s  §  102 odst 2) písm b) zákona č. 128/2000 SB., o obcích   a v souladu s § 27 odst. 7 
písm. b)  a 37b odst 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
nabytí účelového daru spol. Škoda auto a. s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 
293 01 Ml. Boleslav, IČ:00177041 ve výši 30.000 Kč. Příjemcem daru je ZŠ a MŠ Pozořice, 
příspěvková organizace, se sídlem U Školy 386, 664 07 Pozořice, IČ: 49459724. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na interaktivní desce úřadu městyse dne: 13.12.2019 
 
Sejmuto dne: 


