USNESENÍ č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
24.10.2011

1. Rada města (dále jen RM) bere na vědomí předložené zápisy ze zasedání Rad města od
posledního zasedání Zastupitelstva města tj. 12.9.2011.

2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5, které je vyrovnané jak v příjmech, tak ve výdajích.
3. ZM přijalo protokol o finanční kontrole v Základní a Mateřské škole v Újezdě u Brna.
4. ZM přijalo informaci o počtu narozených dětí a o počtu zemřelých občanů v roce 2010
v Újezdě u Brna. Celkem na příspěvku při narození dítěte a na pohřebném bylo vyplaceno
325.000,- Kč.
5. ZM přijalo informaci o počtu narozených dětí a o počtu zemřelých občanů v roce 2011, a to
k 24.10.2011. Celkem bylo vyplaceno na příspěvcích 235.000,- Kč.
6. ZM bere na vědomí zprávu o probíhajících a připravovaných stavebních akcích ve městě.
7. ZM přijalo seznam podaných žádostí o dotaci k 24.10.2011.
8. ZM pověřuje Radu města, aby provedla oslovení 3 uměleckých kovářů s tím, že výběr typu
mříží na smuteční obřadní síň a dodavatele mříží si rozhodne ZM.
9. ZM rozhodlo zaslat přípis Správě a údržbě silnic, Brno ohledně rozšíření komunikace u fi.
ELSEREMO.
10. ZM rozhodlo rozšířit objednávku projektu na střelnici v obou tubusech v bývalém vojenském
objektu.
11. ZM rozhodlo nositeli projektu střelnice vyplatit úhradu cestovného ve výši 5.000,- Kč.
12. ZM pověřuje RM, aby pokračovala dle projektové dokumentace v budování parku naproti
radnice.
13. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1999/3, k.ú. Újezd u Brna o výměře 44 m2 panu ing.
Romanu Chudáčkovi, Rerychova 6, Brno za cenu 450,- Kč/m2, celková cena činí 19.800,Kč.
14. ZM Újezd u Brna schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 29/14 a p.č. 14/1 v k.ú. Újezd u Brna,
týkající se práva provést stavbu plynárenského zařízení, přeložky NTL, STL distribučních
plynovodů a posilovacího regulačního zařízení v rámci stavby „Novostavba šesti rodinných
domů“. Zastupitelstvo města rozhodlo o jednorázové úhradě za zřízení věcného břemene ve
výši 20.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě.

15. ZM bere na vědomí audit hospodaření města, který byl proveden dne 14.9.2011, a to bez
zásadního nálezu.
16. 16. ZM bere na vědomí protokol veřejnoprávní kontroly, kterou provedl JMK pod č.j. JMK
140982/2011 OŽP-Ha, a to na dotaci poskytnutou z rozpočtu JMK ve výši 2.250.000,- Kč
na ČOV. Výsledek kontroly je tento: chybné použití účelového znaku 00232.

17. ZM vzalo na vědomí soupis pozemků pozemkových úprav k.ú. 773905 – Újezd u Brna. Tento
soupis pozemků byl předložen 12.10.2011. Jedná se o pozemky, které jsou majetkem města,
samostatně vyznačené.
18. 18. ZM rozhodlo, že na prvním místě na svoz odpadu ze sběrného dvora se umístila
firma SITA,CZ. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19. ZM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem prostor v areálu
školního dvora sdružení „Naše malé dítě“.
20. ZM bere na vědomí zprávu, že ČOV Újezd u Brna přešla z provozu zkušebního na provoz
trvalý.
21. ZM rozhodlo nainstalovat do bývalého objektu vojenských kasáren Újezd u Brna
bezpečnostní systém, který nabízí firma RCS Security,spol.s.r.o., Občanská 1170/31, Slezská
Ostrava za cenu 25.960,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
22. ZM rozhodlo poskytnou žákům Základní školy Újezd u Brna bezúplatnou návštěvu muzea
Mohyla míru. Vstupné uhradí město.
23. ZM vzalo na vědomí seznam nákupu DHM v roce 2011.
24. ZM rozhodlo objednat 150 ks knihy „Senioři nedejte se“ za cenu 15,- Kč/kus + DPH a tyto
publikace rozdat bezúplatně mezi nejstarší občany obce. ZM pověřuje ST podpisem
objednávky.
25. ZM bere na vědomí seznam dlužníků za poplatky – pes, KTV, stočné, PDO.
26. ZM schvaluje předložené podmínky koncesního řízení /koncesní dokumentaci, včetně
koncesní smlouvy/ a ukládá společnosti MOTT MacDonald CZ, spol.s.r.o vypsat koncesní
řízení v souladu s podmínkami koncesního zákona a závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory z OPŽP.
27. ZM schvaluje následující 3 zájemce pro oslovení k předložení nabídky na provozovatele
ČOV :
1.Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
2.Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno
3.Hydrospol, spol.s.r.o., Modřice

28. ZM schvaluje zveřejnění oznámení o výběrovém řízení na provozovatele ČOV na úřední
desce Města Újezd u Brna

29. ZM schvaluje složení komise pro otevírání obálek při VŘ na provozovatele ČOV .
1. ThDr.Jan Hradil Th.D
2. ing. Martin Salaj PhD.
3. Roman Martečík
4. Karel Hradský

30. ZM schvaluje složení hodnotící komise nabídek na provozovatele ČOV: .
1. ThDr.Jan Hradil Th.D
2. ing. Martin Salaj PhD.
3. Roman Martečík
4. Karel Hradský
5. ing. Pavel Petlák
6. PaedDr. Radovan Šembera
7. ing. Antonín Dvorník
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