
USNESENÍ č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města (ZM), konaného dne 23.4.2012

 

 

 

1.    ZM schválilo rozpočtové opatření č. l  ve   výši 4.131.900,- Kč. Rozpočtové opatření je

vyrovnané.

2.      ZM schválilo  celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok

2011“ bez výhrad.

3.      ZM schválilo přeúčtování hospodářského výsledku  za rok 2011 ve výši 15.173.926,94 Kč

z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím  řízení  na účet 432 – nerozdělený zisk,

neuhrazená ztráta z minulých let.

4.      ZM vzalo na vědomí výsledky  veřejnoprávní kontroly v MŠ a ZŠ.

5.       ZM  rozhodlo, že most vedoucí přes řeku Litavu  /v býv. Šternově/  bude pouze udržován 

tak, aby do něj nezatékalo a jeho stav se  nezhoršoval. ZM pověřuje Radu města, aby provoz na

tomto mostě byl pokud možno omezen, co se týče  hmotnosti dopravních prostředků.

6.      ZM rozhodlo, že most na Rychmanově, ul. Wolkerova bude opraven za předpokladu, že bude

zabezpečen řádně projekt, stav. povolení a fin. prostředky.

7.      ZM rozhodlo, že na ul. Školní , směrem  ke Štěrnovu, po pravé straně od lékárny, podél

 zahrady  Černých se v zelené  ploše města / mezi chodníkem a komunikací/ vybuduje parkovací 

záliv. ZM rozhodlo zadat vyprojektování tohoto zálivu  a pověřuje Radu města zabezpečením

projektu a stavebního povolení.

8.      ZM rozhodlo v objektu  DPS Újezd u Brna, který je v majetku města, vyměnit po 7 letech

měřiče tepla -  kalorimetry,  a to v počtu 60 ks.

9.      ZM rozhodlo, že z pozemku  p.č. 2134, k.ú. Újezd u Brna bude odměřeno 20 m  a ty budou 

převedeny  na E.ON distribuce a.s..  Cena tohoto pozemku bude určena znaleckým posudkem.

10.  ZM rozhodlo podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní na výše zmíněných 20 m  z

pozemku p.č. 2134, k.ú. Újezd u Brna.

11.  ZM města  se rozhodlo  revokovat své rozhodnutí o zamítnutí  noční dopravy - směr Brno, 

Sokolnice, Újezd u Brna, Žatčany, Telnice .

            12.  ZM souhlasí se zavedením nočního spoje  Brno-Sokolnice-Újezd u Brna-Žatčany-

Telnice
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     13.  ZM rozhodlo, že se Město Újezd u Brna  bude účastnit na   finanční úhradě za noční linku

Brno- Sokolnice, Újezd u Brna,  Žatčany, Telnice  ve výši 25% z celkové výše úhrady. ZM pověřuje

ST podpisem smlouvy a jednáním v dané věci.

14.   ZM rozhodlo požádat o dotaci na protipovodňová opatření. Dotace bude uplatněna u SFŽP.

Firma  EMPEMONT,  Val. Meziříčí zabezpečí  bezúplatně podklady pro   zabezpečení

projektu.                     

15.  ZM vzalo na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru, konaného dne 20.4.2012 bez

výhrad a připomínek.


