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Výpis z Usnesení 
 z 26. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 22. 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 
- souhlasné stanovisko SÚS JMK k napojení odvodnění hřbitova do dešťové kanalizace 
v Pozořicích 

 
 
Rada městyse souhlasí: 
- s výstavbou opěrné zdi na pozemku p. č. 1710/6, k. ú. Pozořice, dle přiložené projektové 
dokumentace 
- se stavbou „Novostavba rodinného domu v Pozořicích“  na pozemcích p. č. 776/28               
a 776/29,  k. ú. Pozořice a s vybudováním přípojek a dopravního napojení na přilehlých 
komunikacích na pozemcích  p. č. 776/37, 776/38, vše k. ú. Pozořice a vyzývá investory          
k uzavření  Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice - o příspěvku na rozvoj a údržbu 
občanské vybavenosti a veřejných prostranství  a  Smlouvy o územním rozvoji městyse -        
o vybudování  infrastruktury 
- s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč pro zajištění vánočního koncertu Václava Neckáře 
dne 21. 12. 2019 a se zapůjčením 300 ks židlí z Dělnického domu i s asistencí obecní policie 
při organizaci koncertu v čase 18:00 – 21.15 hod. RM rovněž souhlasí se zapůjčením prostor 
DD pro pořádání Hasičského plesu dne 4. 1. 2020.  
- s uzavřením Smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků mezi Statutárním městem 
Brnem – Městskou policií Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupeným 
primátorkou paní JUDr. Markétou Vaňkovou a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupeným starostou panem Ing. Alešem Krčem. Cena školení je stanovena na  
33,- Kč za 1 osobu a den. 
- s uzavřením příkazní smlouvy č. SML - Z-ZP-19-082 o zajištění dotace „Zajištění 
protipovodňové ochrany městyse Pozořice“ mezi společností RPA Dotace, s. r. o., se sídlem 
Koutného 2269/3,  628 00 Brno – Líšeň, zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Hladkým  a 
Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem 
Krčem.  
- s poskytováním bezúplatného pronájmu velkého a malého sálu DD  spolkům, působícím 
v Pozořicích, pro pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost. Energie budou hrazeny dle 
skutečné spotřeby.  
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Rada městyse nesouhlasí: 
- se změnou technologie stavby „Sivice, příp. NN Daněk“ na pozemku p. č. 182, k . ú. Sivice 
dle návrhu uvedeného v projektové dokumentaci, zpracované fy. Monela, elektro s. r. o., 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov a po dohodě se společností Monela, elektro s. r. o., 
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, požaduje provést takové technické opatření, aby při 
průtlaku nedošlo k poškození uložených technických sítí 

 

Rada městyse projednala: 
- oznámení fy. Bonagro, a. s., se sídlem Jiříkovská 340, 664 07 Blažovice, IČO: 49976524, o 
povolení  výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů pro účel plošné aplikace 
rodenticidu Stuttox  II a předává jej k posouzení komisi rady pro životní prostředí 
- doplňující informaci a souhlasí s výstavbou oplocení pozemku u RD č. p. 549, k. ú. Pozořice  
  
 
 

Rada městyse schvaluje: 
- zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 1051/4, k. ú. Mokrá u Brna, o výměře 1164 m2, ve 
vlastnictví městyse Pozořice 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno dne: 31.10.2019 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 

 
 

 

 


