USNESENÍ č. 11 - ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 12.9.2011 (dále jen ZM)

1. ZM bere na vědomí předložené zápisy ze zasedání rad města.
2. ZM rozhodlo, aby byla zadána projektová dokumentace plynofikace na ul. Nádražní /za
železniční tratí/, směrem k obřadní síni.
3. ZM rozhodlo, aby byla zadána projektová dokumentace kanalizace a vodovodu v ul.
Nádražní /za železniční tratí/, směrem k obřadní síni.
4. ZM rozhodlo, aby byl proveden výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace na
kanalizaci, plyn a vodovod v ul. Nádražní /za železniční tratí/, směrem k obřadní síni, a to
radou města, dle zákona.
5. ZM bere na vědomí přehled dotací za rok 2009 – 2011.
6. ZM přijalo seznam probíhajících stavebních akcí v Újezdu u Brna.
7. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 8.7.2010 - „II/416 a II/418
Újezd u Brna – průtah“ uzavřené mezi Městem Újezd u Brna a SÚS JMK, Žerotínovo nám.
3/5, Brno, týkající se změny smlouvy ve vazbě na skutečnost, že finanční zdroje umožňují
zajistit realizaci pouze části stavby, a to stavebních úprav silnice II/416, tj. na ulicích U Jatek
a Štefanikova, Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
8. ZM rozhodlo zadat firmě COLAS CZ opravu kanalizace na Rychmanově za cenu 122.016,Kč. ZM pověřuje starostu města, aby podepsal smlouvu s fi. COLAS CZ.
9. ZM rozhodlo převést část pozemku p.č 2134 o výměře 16-18 m2 na trafostanici pro Domov
pro seniory na E.ON ČR. Záměr byl již jednou vyvěšen dne 8.4.2011, sňat 25.4.2011. Firma
E.ON ČR si zpracuje geometrický plán a připraví smlouvu o převodu pozemku. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
10. ZM rozhodlo, že výsadbu zeleně v parku JUDr. Haluzy provede odborná firma.
11. ZM rozhodlo, že vlastní cesty a úpravu schůdnosti v parku JUDr. Haluzy provede město
vlastními silami, dle projektu.
12. ZM rozhodlo, že o dodavateli na úpravu studny v parku JUDr. Haluzy rozhodne rada města.
13. ZM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 6209054/001/2011-HO-AD uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a E.ON Distribuce a.s. týkající
se zřízení práva umožňujícího využití zatížené nemovitosti tj. p.č. 14/1, k.ú. Újezd u Brna
pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN a rozpojovací skříně. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu
10.000,- Kč /bez DPH/, jednorázově. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
14. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku p.č. 72 a p.č. 1780/3, k.ú. Újezd u Brna mezi Městem Újezd u
Brna a JMP Net s.r.o. a SÚS JMK týkající se práva provést stavbu plynárenského zařízení
„II/416 a II/418 Újezd u Brna průtah, SO 501 přeložka STL plynovodu včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. Cena 200,- Kč za každý započatý metr
zatížený plynárenským zařízením. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
15. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku p.č. 1099/4, k.ú. Újezd u Brna mezi Městem Újezd u Brna a
JMP Net s.r.o. týkající se práva provést stavbu energetického zařízení změny části stávající
přípojky NN pro regulační stanici RWE, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů - energetické zařízení na pozemku města. Cena za každý započatý metr
pozemku činí jednorázově 500,- Kč/m. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
16. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku p.č. 1058/4, k.ú. Újezd u Brna mezi Městem Újezd u Brna a
JMP Net s.r.o. týkající se práva provést stavbu energetického zařízení změny části stávající
přípojky NN pro regulační stanici RWE, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů - energetické zařízení na pozemku města. Cena za každý započatý metr
pozemku činí jednorázově 500,- Kč/m. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
17. ZM rozhodlo odkoupit pozemky p.č. 2707/22, 2707/54, 2707/55 a pozemek p.č. 2707/56 o
výměře 1.182 m2 v bývalém vojenském objektu od pana Jiřího Chládka a paní Ludmily
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Chládkové za cenu 100,- Kč/m2, celková částka 118.200,- Kč. ZM pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
ZM schválilo ceník odběru odpadů od občanů na sběrném středisku odpadů. Navržené ceny
jsou platné od 31.12.2011.
ZM rozhodlo, aby do příštího ZM byla zpracována studie, ve kterých lokalitách intravilánu
města chybí infrastruktura.
ZM bere na vědomí, že byla podepsána SOD o poskytnutí odborných služeb k zajištění
výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Újezd u Brna.
ZM schvaluje dodatek č. 7 o zajištění financování IDS. Město poskytne na standart IDS na
kalendářní rok 2011 částku ve výši 154.850,- Kč.
ZM rozhodlo, že město poskytne bezúplatně rodičům 13 dětí, které se nedostaly do MŠ:
1. prostoru třídy ve dvorním areálu ZŠ;
2. Město Újezd u Brna poskytne bezúplatně náklady s provozem; město poskytne těmto
dětem možnost stravování v ZŠ úplatně;
3. Město Újezd u Brna poskytne v září 2011 – červen 2012 částku ve výši 15.000,Kč/měsíc na vychovatelku;
4. ostatní náklady si ponesou rodiče výše zmíněných dětí;
5. za provoz si budou zodpovídat rodiče výše zmíněných dětí;
6. město nebude zodpovídat za zdraví dětí.

Toto všechno poskytne město za podmínky, že se nalezne právní forma.
23. ZM rozhodlo potvrdit pořadí firem, které zpracovala hodnotící komise dne 23.8.2011, na
dodavatele výměny oken na bytovém domě č.p. 876, ul. 9. května, Újezd u Brna.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma IVAPLAST s.r.o., Oslavanská 942, 664 91 Ivančice.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
24. ZM rozhodlo, aby dodavatelem výtahu pro zdravotní středisko byla firma OTIS, a pověřuje
místostarostu , aby o výsledku VŘ firmu informoval. Dále pověřuje starostu města, aby
podepsal smlouvu o dílo.
25. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření je vyrovnané.
26. ZM rozhodlo vykoupit zbývající pozemky v bývalém vojenském areálu tj. pozemek p.č.
2707/2, 2707/6, 2707/11, 2707/37, 2707/38,2707/39, 2707/48, a p.č. 2707/49 k.ú. Újezd u
Brna od Ministerstva obrany ČR za cenu ve výši od 70,- Kč do 140,- Kč.
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