USNESENÍ Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
(DÁLE JEN ZM), KONANÉHO
DNE 25.7.2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
MĚÚ ÚJEZD U BRNA
1. ZM rozhodlo nevydat souhlas k terénním úpravám na pozemcích p.č. 3359, 3361, 3364, 3365, 3366,
3367 k.ú. Sokolnice. Souhlas byl již podmíněn předpokladem, že pozemek p.č. 3365 k.ú. Sokolnice,
který je ve vlastnictví města, bude řádně firmou Čegan Forest v.d., Šlapanice vykoupen.
2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3, toto je vyrovnané.
3. ZM rozhodlo navýšit nájmy nebytových prostor, které město pronajímá o inflační křivku vyhlášenou
ČSÚ za rok 2010, tj. o 1,5%
4. ZM bere na vědomí, že byl předložen nový statický výpočet pro obřadní síň a také nově opravený
projekt pro zastřešení obřadní síně. ZM přijalo statický výpočet a rozhodlo pokračovat v hrubé stavbě
obřadní síně.
5. ZM bere na vědomí zprávu o závazcích z přidělených dotací městu /viz. příloha zápisu/.
6. ZM bere na vědomí , že byla zapsána na Katastrálním úřadu pro Brno-venkov a Katastrálním úřadu
Vyškov změna hranic k.ú. Hostěrádky-Rešov a k.ú. Újezd u Brna.
7. ZM vzalo na vědomí , že Doc. Skoupý ukončil projektovou dokumentaci na tunelovou střelnici
v bývalém vojenském objektu a pověřuje RM, aby bylo započato jednání s Policií ČR o společné
výstavbě tunelové střelnice. ZM pověřuje RM, aby se zaobírala možností financování této střelnice
z cizích zdrojů.
8. ZM bere na vědomí zprávu podanou místostarostou Karlem Hradským ohledně probíhajících a
ukončených výběrových řízení /viz. příloha zápisu/.
9. ZM rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Újezd u Brna, Petrem Krumanem a
ostatními účastníky, č.j. spisu 1191/11 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
10. ZM rozhodlo rozšířit zřizovací listinu ZŠ Újezd u Brna o výuku hry na hudební nástroje a zpěvu. Dále
rozhodlo, aby Bc. Mgr. Ivo Nejezchleb v dané věci jednal a vše administrativně zařídil.
11. ZM
rozhodlo odkoupit pozemky ležící pod komunikací na ul. 9. května .
Jedná se o pozemky p.č. 1058/5, 1058/6, 1058/7, 1058/8,1058/9,1058/3 a
to celé o výměře 209 m 2 za cenu 350,- Kč/m 2 . ZM pověřuje starostu města podpisem smluv o
odkoupení pozemků.
12. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Karla Piguly z 25.7.2011 a přiděluje mu prostoru přechodného
ubytování v soc. ubytovně města. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

