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Výpis z Usnesení 
 z 27. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 5. 11. 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 
- výsledky sledování prašnosti v okolí cementárny a vápenky Mokrá za červenec-září 2019 
- návrh Změny č. 2. Územního plánu Olšany, pořizované zkráceným postupem v souladu s 
§55b stavebního zákona 
 

 

Rada městyse souhlasí: 
- s povolením  připojení sjezdů před nemovitostmi č. p. 12,304,10, k.ú. Pozořice, k místní 
komunikaci dle § 10 zák. 13/1997 Sb. k projektové dokumentaci pro dodatečné povolení 
stavby akce “Rekonstrukce centra městyse Pozořice” 
- s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 2151/3, k. ú. Pozořice o výměře 20 m2. 
Pronájem je sjednán na dobu neurčitou s možností písemné výpovědi stran učiněné do 30. 9. 
kalendářního roku. Cena pronájmu pozemku  je stanovena na  50 Kč/rok.  
- s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 2151/1, k. ú. Pozořice o výměře 97 m2. 
Pronájem je sjednán na dobu neurčitou s možností písemné výpovědi stran učiněné do 30. 9. 
kalendářního roku. Cena pronájmu pozemku je stanovena na 200  Kč/rok.  
- s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Pozořice – úprava místní komunikace“ mezi fy. 
Swietelsky stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, se sídlem Jahodová 60, 
620 00 Brno a Městysem Pozořice, se sídlem Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným 
starostou Ing. Alešem Krčem. Stavba bude realizována na pozemcích 1566/1 a 1569/11, k.ú. 
Pozořice, za cenu 96 507 Kč + DPH. 
- s uzavřením smlouvy  o připojení  k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí      
č. 9001634021 - nová kabelová skříň SS100, umístěná na hranici parcely č. 1569/23, k.ú. 
Pozořice,  mezi fy E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice a 
Městysem Pozořice, se sídlem Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 
Alešem Krčem 
-s vyřazením z účetnictví původní projektovou dokumentaci  k akci  „Chodník Úvoz – 
Hostěnická, silnice II/383“ v rozestavěných investicích na účtu 0420151 ve výši 65.582 Kč. 
V r. 2019 byla tato PD nahrazena novou PD zhotovenou APS silnice, s.r.o., Palackého tř. 12, 
612 00 Brno ve výši  57.112 Kč. 
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Rada městyse projednala: 
- žádost fy PAFRA, s.r.o., se sídlem U Malvazinky 2671/28, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 
25713442, zastoupená v plné moci Ing. Michalem Roubíčkem, bytem Malvazinky 12671/28, 
150 00 Praha 5 o  napojení budoucích staveb RD na pozemku 1326/4, k. ú. Pozořice na IS a 
místní komunikace a žádá o doplnění dokumentace k plánované stavbě RD. 
 
 
 

Rada městyse vyhlašuje: 
- výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho  úřadu – tajemník/tajemnice Úřadu městyse Pozořice 
dle požadavků uvedených ve  výzvě 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
- žádost paní Jany Valáškové, nar. 16. 5. 1945, bytem Mlýnská 25, Brno 602 00, o přidělení 
bytu v DPS v Pozořicích a pověřuje sociálně- zdravotní komisi zpracováním žádosti a 
zařazením do pořadníku zájemců o přidělení bytu v DPS. 
- Dohodu  o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy - WIFI4EU mezi Výkonnou 
agenturou pro inovace a sítě a Městysem Pozořice, se sídlem Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem, dle podmínek, které jsou nedílnou 
součástí dohody. Výše podpory je 15.000 E.  

- rozpočtové opatření č. 13/2019 v předloženém znění. 

PŘÍJMY:   beze změny 50.865,0 tis. Kč 
 
VÝDAJE: 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 0110 3729  80,0 200,0 + 120,0 PD Sběrný dvůr 

CELKEM VÝDAJE ROKU 52.316,4 52.436,4 +120,0  

 
FINANCOVÁNÍ: 

SU AU § 

 

ÚZ Posl.schv. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – tis. 

Kč 

Důvod 

    3.354,3 3.474,3 + 120,0 Zapojení úspor min. let 

/rozdíl mezi příjmy a 

výdaji + úvěr/ pol. 8115 

    1.902,9 ------------- ------------- Splátky úvěru pol. 8124 

        30.000,0   pol. 8118 

    30.000,0   pol. 8117 

 


