
USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
20.2.2012

 

 

1.      ZM bere  na vědomí předložené zápisy ze zasedání Rady města od 12.12.2011, tj. od

posledního zasedání Zastupitelstva města.

2.      ZM  rozhodlo  odkoupit pozemek p.č. 955/4, k.ú. Újezd u Brna od firmy ALFA AGRO s.r.o.,

Brno, za předem stanovenou cenu 28.000,- Kč. ZM pověřuje  starostu města podpisem kupní

smlouvy.

3.      ZM rozhodlo, aby byla podepsána smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

ve prospěch distribuce, a to pro zbudování  distribučního  zařízení  na pozemku p.č. 2134, k.ú. 

Újezd u Brna. ZM pověřuje ST podpisem této smlouvy.

4.      ZM rozhodlo, aby byla zadána studie na ul. Revoluční a Lidická tak, aby  řešila parkování

automobilů vytvořením zálivů v zeleni obou ulic.

5.      ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni pro investora stavby E.ON ČR – pozemek p.č. 2000, k.ú. Ujezd u Brna a ukládá starostovi

podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.

6.      ZM rozhodlo podepsat smlouvu o spolupráci s Domovem pro seniory Sokolnice,  DPS Tuřany

a Městem Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci.

7.      ZM schválilo rozpočtové opatření  č.7.

8.      ZM schválilo  účetní  uzávěrku - rozvahu a  výkaz zisku a ztrát.

9.      ZM schválilo výkaz  pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,

regionálních rad a dobrovolných svazků obcí.

10.  ZM schvaluje výsledek inventarizace  za rok 2011.

11.  ZM  schvaluje  směrnici města  U7/2011 – inventarizace majetku a závazků.

12.  ZM schvaluje směrnici U8/2011 – odpisový plán.

13.  ZM rozhodlo jmenovat PaeDr. Jaroslavu Olšanskou ředitelkou ZŠ Újezd u Brna na 6 let. ZM

ukládá starostovi města, aby provedl jmenování ředitelky ZŠ dle zákona.

14.  ZM rozhodlo jmenovat Mgr. Markétu Markelovou ředitelkou MŠ v Újezdě u Brna na 6 let. ZM

ukládá starostovi města, aby provedl jmenování ředitelky MŠ dle zákona. 



15.  ZM rozhodlo nezřídit další noční autobusovou linku.

16.  ZM rozhodlo, že v roce 2012  poskytne město do rozpočtu ZŠ finanční prostředky  na  2 třídy

/vybavení novým nábytkem, podlahami a malbou/.

17.  ZM souhlasí se zřízením  občanského sdružení  „Rybářské sdružení Újezd u Brna“. Současně

akceptuje pronájem  rychmanovského rybníčka a okolí za částku 1,- Kč, doba pronájmu - 10 let.

18.  ZM bere se souhlasem na vědomí zprávu ČIŽP, která poskytla stanovisko  dne 23.1.2012, pod

č.j. ČIŽP/47/OOV/1200776.002/12/VZJ k závěrečnému vyhodnocení stavby ČOV Újezd u Brna. Ve

zprávě konstatuje, že u ČOV byly základní podmínky stanovené  smlouvou č. 07004261 splněny.

Dále doporučili definitivně přiznat podporu akce ze  SFŽP.

19.  ZM rozhodlo zakoupit do parku JUDr. Jana  Haluzy litinovou kašnu od firmy REMIS s.r.o.,

Brno, za cenu 180.000,- Kč, včetně DPH.

 


