
USNESENÍ   č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 24.6.2013

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy ze zasedání Rady města,a to od 15.4.2013 –
24.6.2013.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
3. Zastupitelstvo města rozhodlo a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o kompetenci Rady
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 500.000,- Kč včetně v těchto případech:

a)      rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů města).

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada města samostatně provádět jen v případech:

a)      kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod;

b)      když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;

c)      úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů;

d)      další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.

4. Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
Radě města. Usnesení Rady města musí obsahovat číslování rozpočtových opatření
schválených v kompetenci Rady města.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci Rady města na nejbližším zasedání Zastupitelstva města,
konaném po schválení rozpočtového opatření Radou města a jejího stručného odůvodnění
(odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že je řádně jmenován krizový štáb města.  Jeho členy
jsou – starosta města, místostarosta, Ing. Pavel Petlák a Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

6. Zastupitelstvo města rozhodlo  vypsat výběrové řízení na prodej garáže,   nacházející se na
části pozemku  p. č. 2377/1, k. ú. Újezd u Brna, včetně  pozemku. Jediným kritériem prodeje
je výše nabídky.

7. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 3287/16, k.ú. Újezd u Brna o výměře
357 m . ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

8. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města, aby projednala podmínky  smlouvy o spolupráci
Města Újezd u Brna  s Masarykovou universitou ve věci sociální inovace města a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

9. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí Rady města ze dne 10.6.2013 o vyloučení
firmy BAUFIS, s.r.o., Žižkova 995/17a, 664 53 Modřice, ze zadávacího řízení Veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu  velitelství  ve městě Újezd u Brna, včetně
výměny zdroje vytápění“. Důvodem je nesplnění zadávacích podmínek.

10. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí Rady města ze dne 10.6.2013 o vyloučení
firmy VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 18, BRNO 602 00  ze zadávacího řízení Veřejné zakázky „
Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna, včetně výměny
zdroje vytápění“. Důvodem je nesplnění  zadávacích podmínek.

11. Zastupitelstvo města rozhodlo o nejvhodnější nabídce  veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti objektu velitelství  ve městě Újezd u Brna, včetně výměny zdroje vytápění“ 
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v tomto pořadí:

1.  POZEMSTAV BRNO, a.s., Masarykova 427/31, Brno: 5,421.839,- Kč

2. BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno: 6,117.513,- Kč.
Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi města zaslat rozhodnutí oběma uchazečům a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou POZEMSTAV BRNO a.s.,
Masarykova 427/31, Brno. 


