
USNESENÍ Č. 11 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
KONANÉHO DNE 24. 5. 2016

1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 16. 11.
2015, dále s rozhodnutím ze dne 14. 3. 2016 a svá dvě rozhodnutí doplňuje konečným
rozhodnutím zadání „Změny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna“, a to:
- Zapracovat do návrhu zadání „Změny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna“ žádosti
majitelů pozemků.

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o dílo na zpracování „Změny č. 1
územního plánu města Újezd u Brna“ za cenu 226.270,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy s firmou AD plan design.

3. Zastupitelstvo města rozhodlo, že projekt protipovodňových opatření musí být vyprojektován
tak, aby bylo možno jej zařadit:
a) do systému navrhovaných protipovodňových opatření Povodím Moravy;
b) aby bylo kladné vyjádření Povodí Moravy a všech ostatních dotčených orgánů;
c) takto upravený projekt předložit zastupitelstvu města k projednání, po oslovení všech
občanů, aby měli možnost se k věci písemně vyjádřit.

4. Zastupitelstvo města rozhodlo, že za pozemky dotčené projektem protipovodňových opatření
/stavbou/, bude městem nabídnuto pozemky směnit, nebo vykoupit. Pozemky směněné
budou ve stejné bonitě, nebo kvalitě, jako pozemky původní.

5. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit nemovitost č. p. 2, ul. Nádražní, Újezd u Brna za
částku ve výši 2,5 mil. Kč a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu obecní policie uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov a obcí Telnice. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy s obcí Telnice a Hostěrádky-
Rešov.

7. Zastupitelstvo města revokuje rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 14. 3. 2016, týkající se
zasílání zápisů ze zasedání rad města členům zastupitelstva města takto:  Všem členům
zastupitelstva města budou vždy do 30 dnů po zasedání rady města zaslána do jejich
schránek usnesení, která vzešla z jednání rady města.

8. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ve výši
139.600,-Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne 25. 4. 2016.

9. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ve výši
105.500,- Kč, které bylo schváleno Radou města 23. 5. 2016.

10. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6 ve výši 3.500.000,- Kč.
11. Zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s rozhodnutím rady města ze dne 23. 5. 2016, týkající

se ustanovení osoby, která bude hájit oprávněné zájmy města ve věci podezření z přečinu
poručení povinností při správě cizího majetku na starostu města.
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