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Výpis z Usnesení 
 z 22. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 27. 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 
- zprávu o výsledcích sledování prašnosti v okolí cementárny a vápenky za duben-červen 
2019 
- oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Jm kraj o ukončení aktualizace bonitovaných 
půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části v k.ú. Pozořice dnem 30.7.2019 
 
 
Rada městyse souhlasí: 
- se zařazením žadatelky do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS 
- se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu Úřadu městyse Pozořice pro účely 
poradenské a konzultační činnosti v oblasti logopedie a pověřuje HSO zveřejněním záměru 
- s umístěním přípojky vody, splaškové kanalizace, dopravního sjezdu a přeložky slaboproudu 
ke stavbě RD, které se nachází na pozemku  p. č. 1727/235, k.ú. Pozořice, ve vlastnictví 
městyse Pozořice a vyzývá investor  k uzavření Smlouvy o finančním příspěvku na občanskou 
infrastrukturu a Smlouvy o individuální výstavbě 
- s připojením  k pozemní komunikaci – zřízením sjezdu v ul. Pod Poustkou na obecním  
pozemku p. č. 1700/1, k.ú. Pozořice, který bude sloužit jako přístup pro plánovanou 
novostavbu RD na pozemku p. č. 1700/16  
- s provedením trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
k provedení stavby sjezdu k budovanému RD na p. č. 1700/16, k.ú. Pozořice o výměře        
34,6 m2  
- s novou kalkulací oběda v hodnotě 69 Kč pro cizí strávníky ze Školní jídelny s platností od 
1.9.2019 
 
 
Rada městyse projednala:  
-žádost o trvalé oplocení obecního pozemku p. č. 1064  a vyzývá pronajímatelku k doplnění 
specifikace oplocení, tvaru, materiálu, výšky a informaci, zda bude charakter stavby trvalý 
nebo dočasný.  
 
 
Rada městyse schvaluje: 
- uzavření smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor  ZS Pozořice se společností  
ZUOP, s.r.o, IČO 29244641, zastoupenou  MUDr. Janou Nekudovou Schrumpfovou, 
jednatelkou společnosti, se sídlem Holubická 7, 664 07 Pozořice a Městysem Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem 

http://www.pozorice.cz/assets/File.ashx?id_org=12690&id_dokumenty=6242
http://www.pozorice.cz/assets/File.ashx?id_org=12690&id_dokumenty=6242
http://www.pozorice.cz/assets/File.ashx?id_org=12690&id_dokumenty=6248
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- návrh RO č. 8-2019 v předložené podobě: 
 

Příjmy:  

  

SU AU § ÚZ Posl.schv.rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

Snížení –  

tis. Kč 

Důvod 

231 0100 4116 13014   + 6,0 

+33,8 

Vratka dotace 

škola-strava 

 

231 0100 4116 13013   +926,2 

+109,0 

Dotace škola –

program 

zaměstanost 

 

Výdaje: 

 

SU AU § ÚZ Posl.schv.rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

Snížení –  

tis. Kč 

Důvod 

231 0100 6402 13014   -6,0 

-33,8 

Vratka dotace 

škola-strava 

 

231 0100 3119 13013   -926,2 

-109,0 

Dotace škola-

program 

zaměstnanost 

231 0100 6171    -12,5 Právní služby-

územní rozvoj 

231 0100 3635    +12,5 Úprava-právní 

služby 

Celkem výdaje roku  

 

 --------  

 

- předložený program jednání zastupitelstva městyse Pozořice, které se bude konat dne      
11. 9. 2019 v obřadní síni radnice Pozořice.  
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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: 

 5.1. Směna části pozemků parc. č. 1041, 1042, 1039/1, vše v k.ú.  
         Pozořice 
 5.2. Smlouva o právu provést stavbu na parc.  č. 1041 v k.ú. Pozořice 
 5.3. Záměr směny pozemků s obcí Kovalovice v k. ú. Pozořice a k. ú.    

                      Kovalovice 
  5.4. Nabytí nemovitého majetku pozemek parc. č. 295 v k.ú. Pozořice 
  5.5. Inominátní smlouva – parkoviště OD Hruška, p. č. 22/1, 213/14 
      6.     Výběrové řízení - výstavba multifunkčního hřiště, výběr zhotovitele 
      7.     Výběrové řízení - Svoz a likvidace odpadu, výběr dodavatele 
      8.     Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu 
      9.     Dotace na chodník Kovalovická, Holubická  - 10. výzva MAS   

 Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích 
   10.     Veřejné osvětlení - dotační titul MPO Efekt 

11.     Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - areál  Oulehla 
12.     Dotace na sběrné nádoby v rámci DSO Šlapanicko 
13.     Sběrný dvůr 
14.     Projekt na hřiště u Dělnického domu 
15.     Rozpočtové opatření 
16.     Diskuze 
17.     Různé 
18.     Závěr 

 
  

Rada městyse neschvaluje:  
- žádost o napojení pozemku p.č. 549 v k.ú. Viničné Šumice, na inženýrské sítě ve vlastnictví 
městyse 
- vydání územního  souhlasu ke stavbě „Pozořice, kabel VN a svod+US16Goodman C.R.“ a 
umístění stavby  fy Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00  Brno, na p. č. 1727/200, k.ú. 
Pozořice 
 
 
Rada městyse pověřuje: 
- zástupce Zásahové jednotky Pozořice, aby se v počtu 2 osob školení zúčastnili  součinnostního 
cvičení hasičů „Voda 2019“ dne 1.10.2019 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


