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Výpis z Usnesení 
 z 21. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 6. 8. 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 
- informace místostarostky: 
   - letní kino proběhne v Pozořicích ve dnech 15. a 31. 8. 2019. Část nákladů pokryjí finance z dotace   
     JMK, zbytek bude uhrazen z výtěžku z dobrovolného vstupného. 
  - senior bus – radní byli informováni o výsledku dotazníkového šetření. O službu projevili zájem   
     senioři z celých Pozořic, bez ohledu na lokalitu, ve které bydlí. Největší zájem je o dopravu po  
     Pozořicích a do Rousínova a Slavkova 
  - audit Familyfriendlycommunity -  v  září proběhne v městysi  1. setkání k auditu, ke kterému budou  
     přizvání všichni občané Pozořic. Bude vytvořena pracovní skupina ze zástupců všech věkových a   
     zájmových skupin v Pozořicích, která bude evidovat jejich potřeby a zpracovávat podněty k  
     projektům, které bude možné v budoucnu realizovat. 

 
 
 

Rada městyse souhlasí: 
- s vybudováním prodloužení splaškové kanalizace k parcele p. č. 1313/1, na pozemcích p. č. 
1168/ 28 a 1168/32, vše v k. ú. Pozořice, zapsaných na LV 1001 a vyzývá stavebníka                 
k uzavření smlouvy o služebnosti inženýrských sítí 
- s vybudováním stavby RD, přípojky NN, vodovodní přípojky a sjezdu na komunikaci  na pozemku      
p. č. 1313/1, k. ú. Pozořice, i na pozemcích zapsaných na LV 10001 p. č. 1168/27, 1168/32 a 1919/1, 
vše v k. ú. Pozořice, dle předložené projektové dokumentace. Rada vyzývá stavebníka k uzavření 
smlouvy  o služebnosti inženýrských sítí a Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku 
na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství 

- se zařazením žadatele do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS. Zdravotně – sociální 
komise doporučuje žadateli bedlivé uvážení jeho zdravotního stavu a reálné možnosti péče, 
které mu mohou poskytnout služby poskytované v DPS Pozořice.   
- se zařazením žadatelky do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS 
- se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p. č. 2151/1 a 2151/3, k. ú. Pozořice o rozloze    97 m2 a 
20 m2 

- s bezplatným zapůjčením velkého sálu DD za účelem nácviku tanců na Babské hody ve 
dnech 17., 19. a 20. 9. 2019 Svazu žen ZO Pozořice 
- s podpisem dodatku „Smlouvě o provádění servisních prací pro Městys Pozořic“, kterým se 
mění příloha č. 2 smlouvy – Servisní ceník, uzavřené mezi fy. Pavel Kuběja EMPEMONT, se 
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sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí a Městysem Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem.  
 

 
 

Rada městyse nesouhlasí: 
- s prodejem části pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Pozořice,  zapsaném na LV 10001 a pověřuje 
starostu jednáním s fy. E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění trafostanice na 
pozemku městyse Pozořice  
 - s prodejem části pozemku p. č. 1228  v k. ú. Pozořice, zapsaném na LV 10001 a pověřuje 
starostu jednáním s fy. E. ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice, o uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene na umístění trafostanice na 
pozemku městyse Pozořice 
  
 

 
Rada městyse schvaluje: 
- uzavření  Smlouvy o zajištění realizačního managmentu projektu „Výstavba víceúčelového 
hřiště u ZŠ a MŠ Pozořice“ s Regionální poradenskou agenturou, s. r. o., se sídlem 
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno. Odměna za činnost, uvedenou ve smlouvě, činí      
45.000 Kč + DPH. 
- návrh RO č. 7-2019: 
Příjmy:   
beze změny  
celkem příjmy daného roku 48.992,2 tis. Kč 
 
 
Výdaje: 
SU AU § ÚZ Posl.schv.rozpočet 

tis. Kč 
Upravený 
rozpočet 
tis. Kč 

Zvýšení + 
Snížení –  
tis. Kč 

Důvod 

231 0100 3399  834,7 869,7 + 35,0 Odměny za knihu 
700. let 
 

231 0100 3119  5.207,8 5.262,7 + 55,0 Výběr. řízení 
hřiště 

231 0100 6409  5.593,8 5.503,8 - 90,0  
Celkem výdaje roku 47.089,3 47.089,3 --------  
 
Financování: beze změny 
 

- nákup vybavení pro Zásahovou jednotku Pozořice – dotace z JMK: 
  Nabídky k výběrovému řízení: 

- fy. Zahas  s. r. o.,  - byla z výběrového řízení vyřazena, nabídla jiné vybavení, než bylo 
požadováno 

- fy. Deva  F-M. s. r. o.  –  138.070 Kč   

- fy. D. S. D. METAL plus spol.  s. r. o.  -  141.990 Kč  
Byla vybrána fy.  Deva F – M. s. r. o., Collo-louky 2140, 738 02  Frýdek-Místek,  za celkovou 
cenu 138.070 Kč  vč. DPH.  
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Rada městyse postupuje: 
- žádost Svazu žen ZO Pozořice, o prodloužení hudební produkce v den konání Babských 
hodů dne 5. 10. 2019 do 02.00 hod. dne 6. 10. 2019 zastupitelstvu městyse a pověřuje HSO 
vypracováním úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o nočním klidu ze dne 25.4.2018, 
kterou zastupitelstvo městyse projedná na dalším jednání ZM. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 13. 08. 2019  
 
 
 

Sejmuto dne: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 


