
Výpis z Usnesení 28. RM – 19.11.2019 

Výpis z Usnesení 
 z 28. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 19. 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 
 
 

 

Rada městyse souhlasí: 
- se stavbou „Přístavba a stavební úpravy RD č. p. 749 na pozemcích parc. č. 1152/4 a 1152/5,k.ú. 
Pozořice“, dle přiložené projektové dokumentace a vyzývá investory k uzavření Smlouvy o 
územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a 
veřejných prostranství 
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na publikaci pod názvem „Jihomoravské 
šibenice v raném novověku“, která zaznamenává i historii popravčího místa v Pozořicích. Publikaci 
vydává Nadace Universitas, Jiráskova 24, 602 00. 
- s uzavřením příkazní smlouvy o vypracování projektové dokumentace na akci „Sběrné středisko 
odpadů (SSO) Pozořice“ mezi společností EKO-BIO, s.r.o., se sídlem Svitavská 576/46, 614 00 Brno, 
zastoupená Ing. Petrem Stokláskem a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. Cena díla je ve smlouvě vyčíslena na 135 000 Kč + DPH. 
 
 
 
 
Rada městyse projednala: 
- žádost o pronájem nebytových prostor v Dělnickém domě v Pozořicích pro keramickou dílnu na 
keramickou činnost s nabídkou kroužků pro děti i dospělé a pověřuje HSO zveřejněním záměru 
pronájmu 
 
 
 
 
Rada městyse schvaluje: 
- Plán údržby chodníků a komunikací pro období 11/2019 – 03/2019, včetně příloh č. 1 a č. 2. 
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- rozpočtové opatření č. 14/2019 v předloženém znění: 
 
 
PŘÍJMY:   

SU AU § pol. Posl.schv. 
rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 
snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 0100  4116 1.685,5 4.977,7 + 3.292,2 + 997,7 tis. Kč průtoková 
dotace „Doma i v práci 
stále v pohodě“ 
+ 2.294,5 tis. Kč 
průtoková dotace Rovný 
přístup ke kvalitnímu 
vzdělávání 

Celkové zvýšení        +3.292,2  

CELKEM PŘÍJMY DANÉHO ROKU          54.157,2 

 
VÝDAJE: 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 0110 3119  15.294,6 200,0 + 3.292,2 + 997,7 tis. Kč 
průtoková dotace 
„Doma i v práci stále 
v pohodě“ 
+ 2.294,5 tis. Kč 

průtoková dotace 

Rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání 

231 0110 6171  7.527,7 7.580,7 + 53,0  Propojení spisové 
služby MUNIS a FENIX 

CELKEM VÝDAJE ROKU 52.436,4 55.781,6 +3.345,2  

 
 
FINANCOVÁNÍ:  

SU AU § 

 

ÚZ Posl.schv. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – tis. 

Kč 

Důvod 

      3.474,3 3.527,3 + 53,0 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 
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-program jednání Zastupitelstva městyse Pozořice v předloženém znění, které se bude konat 
dne 9. 12. 2019 v 18.00 hod. na radnici 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.  Zřízení bankomatu spol. Fio banka a. s. 
6.  Nákup nemovitosti č. p. 159, Úvoz, Pozořice 
7.  Zřizovací listina ZMŠ Pozořice 
8.  Obecně závazné vyhlášky: 
     8.1. Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
     8.2. Obecně závazná vyhláška městyse Pozořice č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
            shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
     8.3. Obecně závazná vyhláška městyse Pozořice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
             veřejného prostranství 
9.  Dotace na digitální bezdrátový rozhlas 
10. Sběrné středisko odpadů v ul. Za Vlečkou 
11. Změna úvěrové smlouvy České spořitelny 
12. Zpráva kontrolního výboru 
13. Zpráva finančního výboru 
14. Rozpočet Městyse Pozořice pro rok 2020 + střednědobý rozpočtový výhled 
15. Rozpočtové opatření 
16. Diskuze 
17. Různé 
18. Závěr 
 


