USNESENÍ č. 15
ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 6.12.2016
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Újezd u Brna č. 3/2016,
kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy zřízené městem.
2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky dotazníku – „Přebudování tenisového
kurtu v ZŠ na víceúčelové hřiště“ s tímto výsledkem: odevzdáno bylo 192 lístků, z toho
180 souhlasí se zbudováním kluziště a 12 odevzdaných hlasů nesouhlasí se záměrem
zbudovat místo kurtů kluziště.
3. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat arch. Alexandra Durchána, aby do změny ÚP
č. 1 vnesl konstatování, že pasivní zóny mají být bez jakéhokoliv omezení.
4. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby projednal s kompetentními orgány
možnost urychlení protipovodňového opatření na potoku Rakovec.
5. Zastupitelstvo města žádá fi. ENVIPARTNER s.r.o., aby pozastavila práci
na dokončování projektové dokumentace na protipovodňová opatření, protože vyřeší-li
se problém potoka Rakovec, bude muset dojít k revizi opatření.
6. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek nacházející se pod garáží v lokalitě
Šternov, p.č. 413, k.ú. Újezd u Brna, o výměře 21 m2, za cenu 450,- Kč/m2, paní Ritě
Konzalové, Lidická 700, Újezd u Brna, a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy na odprodej pozemku p.č. 413, k.ú. Újezd u Brna, o výměře 21 m2.
7. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek p.č. 458, k.ú. Újezd u Brna, o výměře
130 m2, za cenu 450,- Kč/m2, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu - vybudování parkovacího místa k rodinnému domu č.p. 763, Komenského, Újezd
u Brna, (na pozemku parc.č. 1761 k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 72 a 73, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Martin
Kotačka, nar. 26.01.1974, trvalým pobytem Komenského č.p. 763, Újezd u Brna,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o právu provést stavbu – vybudování parkovacího místa k rodinnému domu č. p. 763,
Komenského, Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 1761, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 72 a 73, k. ú. Újezd u Brna, mezi
stavebníkem: Martin Kotačka, nar. 26.01.1974, trvalým pobytem Komenského č.p. 763,
Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
10. Zastupitelstvo města revokuje USNESENÍ č. 13 bod 19 ze zasedání zastupitelstva města
Újezd u Brna, konaného dne 27.9.2016, tohoto znění: „Zastupitelstvo města Újezd u Brna
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – vodovodní,
kanalizační a plynovou přípojku k novostavbě rodinného domu (na pozemku p. č. 81,
k. ú. Újezd u Brna) na pozemku parc. č. 73, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
Dagmar Mazálková, nar. 20.11.1978, Na Výhoně 480, 664 52 Sokolnice, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.“
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –
- vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku k novostavbě rodinného domu
(na pozemku parc. č. 81, k.ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd
u Brna část parc.č. 72 a 73 k.ú. Újezd u Brna mezi stavebníkem: Dagmar Mazálkovou,
nar. 20.11.1978, trvalým pobytem Na Výhoně č.p. 480, 664 52 Sokolnice, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu
provést stavbu – vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku k novostavbě rodinného
domu (na pozemku par.č. 81, k.ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd
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u Brna, část parc.č. 72 a 73, k.ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Dagmar Mazálkovou,
nar. 20.11.1978, trvalým pobytem Na Výhoně č.p.480, 664 52 Sokolnice, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu
„Záchytná vodní plocha „Šmoldus II.“ v k.ú. Újezd u Brna“ a schvaluje smlouvu o dílo
s firmou EC enviconsult, s.r.o., Sušilova 11, 602 00 Brno, za cenu 263.800,- Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou EC
enviconsult, s.r.o., Sušilova 11, 602 00 Brno, na dodavatele projektu akce „Záchytná
vodní plocha „Šmoldus II.“ v k.ú. Újezd u Brna“.
Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci „Záchytná vodní plocha „Šmoldus
II.“ v k.ú. Újezd u Brna“.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města výběrem firmy na vypracování žádosti o dotaci,
podání žádosti na dotaci a následnou administraci akce „Záchytná vodní plocha „Šmoldus
II.“ v k.ú. Újezd u Brna“.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem všech potřebných smluv
a dokumentů vztahujících se k akci „Záchytná vodní plocha „Šmoldus II.“ v k.ú. Újezd
u Brna“.
Zastupitelstvo města rozhodlo NEREALIZOVAT akci „Podzemní kontejnery na tříděný
odpad“ ve městě Újezd u Brna.
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit projektovou dokumentaci akce „Podzemní
kontejnery na tříděný odpad“ do „Nerealizovaných projektů“.
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby fi. 3C sdělila, jak vysoké budou náklady na zachování
satelitního programu Markýza, a pověřuje radu města, aby o této nabídce rozhodla.
Zastupitelstvo města žádá, aby rozhodnutí rady města v této věci bylo firmou 3C
realizováno.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že dotace na rok 2017 mají být rozděleny následovně:
700.000,- Kč z rozpočtu města na přímou práci s dětmi a dotace, které se zaobírají dotací
na jiné účely než na práci s dětmi, byly vedeny pod jiným titulem.
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místostarosta
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