USNESENÍ Č. 21 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KONANÉHO
DNE 17. 12. 2012
1. ZM revokuje rozhodnutí Zastupitelstva města - bod č. 9, ze dne 5.11.2012 o navýšení
poplatku za PDO stanovený v Obecně závazné vyhlášce města č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
2. ZM schvaluje výši poplatku za PDO pro rok 2013 ve výši 600,- Kč/osoba/rok.
3. ZM rozhodlo o výši příspěvků pro organizace na rok 2013 ve výši 267.700,- Kč dle
předloženého návrhu.
Návrh příspěvků organizacím na rok 2013
bangladéšské děti-Roy a Kuta

13 200,00

Členský příspěvek - Austerlitz

9 500,00

Nadační fond JAMIRO

5 000,00

Nadační fond JAMIRO

15 000,00

OS Tylovo divadlo

20 000,00

Nadační fond ZŠ

30 000,00

ZŠ Újezd u Brna-plavání

17 000,00

Svaz diabetiků

15 000,00

OS Rybáři

22 000,00

Babské hody

22 000,00

TJ Sokol

20 000,00

OS Újezdská Rozmarýna

12 000,00

Junák

15 000,00

SK Kopaná

25 000,00

SHM Klub Újezd u Brna

27 000,00

Celkem

4. ZM schválilo rozpočet na rok 2013.
5. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5.

267 700,00

6. ZM rozhodlo pověřit příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní provedením
rozpočtového opatření č. 6 k 31.12.2012 i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu, či
dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na prvním veřejném zasedání
Zastupitelstva města budou členové ZM s tímto provedeným rozpočtovým opatřením
seznámeni.
7. ZM pověřuje Radu města zjistit, zda výkup pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Újezd u Brna od SŽDC
není možno uhradit z dotace. ZM pověřuje Radu města, aby na tento pozemek zabezpečila
zaměření a přípravu výstavby komunikace s infrastrukturou.
8. ZM rozhodlo o regulativech na výstavbu hlavního bazénu na koupališti v Újezdu u Brna:50 m
délka, 25 m šířka, 1,10 - 1,80 hloubka bazénu, kdy při výpočtu ceny musí být spočítáno
pravidelné stoupání.
9. ZM rozhodlo o zřízení funkce uvolněného člena ZM, který bude mít přesně určené pracovní
povinnosti, a to od 1.1.2013.
ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci:
„Lokalita nám. Sv. Jana“ – projektová dokumentace v tomto pořadí:
1/ ALFING Zlín spol. s r.o.;
2/ ADP a Design Brno;
3/ Ing. arch. Mlejnek Milan, Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou ALFING Zlín spol. s r.o.
10. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 19.11.2012 uzavřít Smlouvu o dílo na akci:
“Modernizace sportovního areálu v Újezdu u Brna – dřevěná vstupní budka – pokladna“ s
firmou INTERIER MONT Sokolnice. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s
výše uvedenou firmou.
11. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 19.11.2012 uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Chemie pro
provoz ČOV Újezd u Brna“ s firmou VTA ČR spol. s r.o., České Budějovice a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
12. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Rozbory
odpadní vody, sušiny a separovaného kalu z ČOV Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odbor Brno;
2/ Labtech s.r.o., Brno;
3/ Brněnské vodárny a kanalizace, Modřice.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě.
13. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Odvoz a
likvidace kalů, písku a shrabků z ČOV Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ A.S.A spol. s r.o., Brno;
2/ AVE CZ s.r.o., Brno;
3/ SITA CZ a.s., Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou A.S.A. spol. s r.o., Brno
14. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Servisní
služby pro provoz ČOV Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ VHZ-DIS spol. s r.o., Brno;
2/ MONTOSTAV s.r.o., Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou VHZ-DIS spol. s r.o.
15. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 uzavřít smlouvu o dílo na akci:
„Přístavba jedné třídy MŠ – zajištění dotace + výběrové řízení na dodavatele + administrace
projektu“ s Ing. Stanislavem Kopeckým, MBA a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Jedná se o VŘ malého rozsahu.
16. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci
„Okna a dveře – bytový dům č. p. 961“ v tomto pořadí:
1/ PRAMOS a.s., Šitbořice;
2/ AZ OKNA a.s., Veselí nad Moravou;
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou PRAMOS a.s., Šitbořice
17. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „nám. Sv.
Jana + lokalita Nad Sklepy – zajištění dotace + výběrové řízení na dodavatele +
administrace projektu“ v tomto pořadí:
1/ KANSPO s.r.o., Kroměříž;

18.
19.

20.
21.
22.

23.

2/ RENARDS s.r.o., Brno.
ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
ZM rozhodlo odprodat pozemek p. č. 3258/157, k. ú. Újezd u Brna o výměře 5 m2
manželům Žanetě a Stanislavu Kachlíkovým, bytem Újezd u Brna, za částku 2.250,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 15 ke smlouvě č. P/04/99 o provozování zařízení vodovodu
uzavřené mezi VAK Vyškov, a.s. a Městem Újezd u Brna.
Jedná se o navýšení nájemného za hlavní vodovodní řad, a to na 342.800,- Kč. ZM ukládá
starostovi podpis dodatku.
ZM rozhodlo akceptovat přípis diecézní charity vedené pod č. j. 4600 a vydává souhlas, aby
na území města byla vykonána tříkrálová sbírka.
ZM s definitivní platností rozhodlo, že TJ Sokol Telnice neposkytne 200.000,- Kč, jako formu
předplatného nájmu na užívání sportovní nafukovací haly. Ze strany organizací nebyl o
pronájem sportovní haly v Telnici zájem.
ZM rozhodlo poskytnout skupině „Gajdoši Brno“ smluvní dotaci ve výši 10.000,- Kč na vydání
CD, které by obsahovalo folklorní písně z okolí Brněnska a informace o našem městě a
částku ve výši 5.000,- Kč, za předpokladu, že koncert těchto písní bude odehrán v našem
městě.
ZM rozhodlo pokračovat s Ing. Františkem Nádeníkem v zeměměřičských službách na
vytvoření kompletního generelu infrastruktury města – voda, plyn, chodníky, kanalizace, KTV,
aj.. Ke každé etapě bude vždy samostatně dohodnuta cena /max. hodinová sazba bude
280,- Kč/.
ThDr. Jan Hradil Th.D
Starosta

Karel Hradský
místostarosta

