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Výpis z Usnesení 
 z 25. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 8. 10. 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 
 
 
Přípisy občanů: 
-žádost o pořízení územní studie. Městys Pozořice v současné době nebude pořizovat územní 
studii, její vypracování je tedy na vůli žadatele, který by v této věci měl postupovat dle platné 
územně plánovací dokumentace.  
 
 
 
 
Rada městyse souhlasí: 
- s pronájmem velkého sálu Dělnického domu za účelem pořádání vánočního koncertu hud. 
Skupiny NaNoc a následné Mikulášské párty dne 7.12.2019 za cenu dle platného ceníku 
pronájmů Dělnického domu. Rada upozorňuje pořadatele na nutnost respektování obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu.  
- se stavbou „Pozořice, kabel NN“  na pozemcích p. č. 1700/15 a 1700/1, vše v k. ú. Pozořice. 
Rada městyse však žádá o úpravu projektové dokumentace, tak aby přípojková skříň byla 
umístěna na pozemku p. č. 1700/15, k. ú. Pozořice ve vlastnictví  investorů stavby, nikoli na 
pozemku p. č. 1700/1, k. ú. Pozořice, ve vlastnictví městyse.  
- se zavedením zkušebního provozu Senior taxi v Pozořicích od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020. 
Cena jedné jízdy je stanovena 25 Kč/jedna jízda. Službu mohou využívat občané starší 70-ti 
let s trvalým nebo přechodným pobytem v Městysi Pozořice. 
 
 
 
 
Rada městyse nesouhlasí: 
-s oplocením pozemku p. č. 84 v jeho hranici a vyzývá majitele pozemku k jednání o dalším 
postupu v řešení jejich žádosti 
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Rada městyse schvaluje: 
- uzavření Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor v DD o rozloze 162,20 m2 mezi 
Mateřským centrem Človíček, z. s., Horní kopec 291, 664 07 Pozořice, zastoupeným paní 
Mgr. Lenkou Vystavělovou a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. Cena nájmu je stanovena na  10.000 Kč ročně + 
úhrada energií dle skutečných nákladů. 
- uzavření Servisní smlouvy o technické podpoře docházkového systému mezi panem Ing. 
Karlem Hajtrem, bezpečnostní systémy, sídlo Petra Křivky 508/5f, 634 00 Brno a Městysem 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem 
- uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu radnice č. p. 14 – prostor části 
knihovny, pro účely poradenské a konzultační činnosti v oblasti logopedie mezi  paní Mgr. 
Romanou Sukovatou, bytem Šumická 403, 664 07 Pozořice a Městysem Pozořice, 
zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, za cenu 200 Kč 
měsíčně a příspěvek na energie 100 Kč měsíčně, na dobu určitou do 30. 6. 2020 
- uzavření smlouvy č.  JMK061552/19/ORP o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z DT Podpora 
rozvoje cyklistiky a cyklisticé dopravy v JMK pro projekt „Cyklistické odpočívadlo” ve výši   
285.000 Kč mezi JMK, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem JMK, Žerotínovo 
nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 708 88337, jako poskytovatelem a  Městysem Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem, jako žadatelem  
- program  jednání zastupitelstva městyse Pozořice, které se bude konat dne 22.10.2019 
v 18:00 hod. v obřadní síni radnice 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: 
Směnná smlouva pozemků s obcí Kovalovice, p. č. 580/34, 
580/76,580/77,616/109, 614/100, 614/111 vše v k. ú. Kovalovice a 
1727/114,1727/99, 1727/123 vše v k. ú. Pozořice 

6. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 
projektu „Chodník v ulici Kovalovická“ s obcí Kovalovice 

       7.    Doplnění Programu rozvoje městyse  Pozořice na období 2016-2021 
       8.    Výběrové řízení - Svoz a likvidace odpadu, výběr dodavatele 
       9.    Hospodaření se srážkovými vodami - vodní nádrž v Panské zahradě a 
               přípojky dešťové kanalizace 
     10.    Veřejné osvětlení – Úvoz  - Hostěnická 
     11.    Rozpočtové opatření 
     12.    OZV č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému 
               shromažďování a odstraňování komunálních odpadů, stanovení hodnoty ekobodu 
     13.    Diskuze 
     14.    Různé 
     15.    Závěr 
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-Rozpočtové opatření č. 11/2019: 
 
PŘÍJMY:  beze změny 50.244,0 tis. Kč   
 
VÝDAJE: 
 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 **** 2219  2.554,9 + 57,2 2.612,1 Projekční práce 

chodník Hostěnická 

CELKEM VÝDAJE ROKU 51.082,9 51.140,1 + 57,2  

 
FINANCOVÁNÍ: beze změny 

SU AU § 

 

ÚZ Posl.schv. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – tis. 

Kč 

Důvod 

    2.741,8   2.799,0 + 57,2 Zapojení úspor min. let 

(rozdíl mezi příjmy a 

výdaji + úhrada úvěru) 

pol. 8115 

    1.902,9 ------------- ------------- Splátky úvěru  

pol. 8124 

        30.000,0   pol. 8118 

    30.000,0   pol. 8117 

 

 
 
Rada městyse zřizuje: 
- v organizační struktuře Úřadu městyse Pozořice pozici tajemníka a pověřuje HSO vypsáním 
výběrového řízení na tuto pozici 
 
 
 
Rada městyse ruší: 
- v organizační struktuře Úřadu městyse Pozořice pozici administrativního pracovníka 
stavebního oddělení 
 
 
 
 
Vyvěšeno na interaktivní desce dne: 21.10.2019  
 
 
Sejmuto z interaktivní desky: 
  
 


