USNESENÍ č. 29 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 12.1.2009
1. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 7, provedené k 31.12.2008
2. ZM rozhodlo o odpisu nerealizovaných projektů vedených na účtu 042
3. ZM rozhodlo přidělit sociální výpomoc rodině pana Jiřího Jeniše, a to ze sociálních důvodů, ve
výši 15.000,- Kč.
4. ZM pověřuje starostu města , aby podepsal s právní firmou Mgr. Ivo Nejezchleba smlouvu na
zajištění podkladů ve věci vydání vojenského objektu a vykoupení pozemků v lokalitě Stará
hora.
5. ZM rozhodlo, aby si Základní škola v Újezdě u Brna ponechala přeplatek za plyn za
vyúčtované období v rozpočtu na rok 2009.
6. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Základní školy v Újezdě u Brna o rozšíření serveru v budově ZŠ, a
to za cenu 49.528,- Kč. Toto rozšíření serveru bude zaplaceno z přeplatku za plyn.
7. ZM rozhodlo uzavřít dohodu mezi Městem Újezd u Brna a ing. Hanou Šemberovou o použití
motor. vozidla na pracovní cesty. Sazba bude určena dle zákona č. 206/2006 Sb. ZM
pověřuje starostu podpisem dohody.
8. ZM rozhodlo poskytnout referentce V. Mrkvicové odměnu ve výši 10.000,- Kč při příležitosti
pracovního výročí - 30 let zaměstnání na obci.
9. ZM rozhodlo zbudovat za objektem pošty a zdravotního střediska parkoviště.
10. ZM rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace na parkoviště za objektem pošty a
zdravotního střediska ing. arch. Haně Šemberové za cenu 30.000 Kč, a dále vyřízení stavebního
povolení za cenu 2.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na provoz kurtů , tělocvičny a klubu odložených mužů,
nacházející se ve dvorním traktu Základní školy v Újezdě u Brna. ZM pověřuje radu města
přípravou podmínek k výběrovému řízení.
12. ZM rozhodlo, že přeplatek ze záloh na vytápění plynem v budově Základní školy bude
použit na dovybavení sboroven v ZŠ.
13. ZM rozhodlo pověřit radu města vyřešením vyměření poplatků za poskytované služby /
energie/ za pronajaté prostory za rok 2008 v hospodářském pavilonu „C“ v DPS.
14. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o dlouhodobém pronájmu pozemku, a to části p.č. 3258/58 o
výměře 120 m2 paní Drahomíře Pajpachové.

15. ZM rozhodlo, na návrh likvidační komise, vyřadit městský majetek dle přiloženého seznamu.
16. ZM rozhodlo zadat vytvořit figuru vodníka, která bude umístěna u rybníčku na Rychmanově,
Mgr. Janu Černému za dohodnutou cenu ve výši 70.000,- Kč. Model díla bude předložen
k odsouhlasení, před zahájením vlastního díla. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o
dílo.
17. ZM vzalo na vědomí odborné posouzení mostu na Rychmanově, za koupalištěm a rozhodlo
zadat určovací žalobu, aby bylo zjištěno, kdo je majitelem mostu. ZM pověřuje starostu
zabezpečením této určovací žaloby. ZM pověřuje ing. Zdeňka Mácu návrhem řešení.
18. ZM rozhodlo poskytnout České napoleonské společnosti finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč na publikaci o slavkovském bojišti a pověřuje starostu města podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku.
19. ZM rozhodlo přijmout cenovou nabídku pana Strnada Milana - Zahradnické služby, Rosice na
prořez 200 ks stromů ve městě Újezd u Brna, a to za dohodnutou cenu ve výši 58.000,- Kč a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
20. ZM vzalo na vědomí petici podanou občany města proti velikosti plánované stavby
polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1762 v k.ú. Újezd u Brna. Mgr. Nejezchleb nakoncipuje dopis
pro Stavební úřad Sokolnice, který bude akceptovat podmínky petice.
21. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s obcí Sokolnice o zajištění nadstandardu IDS /noční spojení
autobusem/ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
22. ZM rozhodlo, že 5. městský ples se bude konat dne 13.2.2009 v sále restaurace Rychta. ZM
pověřuje pracovníky Městského úřadu zabezpečením tohoto plesu.
23. ZM rozhodlo provést opravu nasvícení evangelického kostela. Pověřuje místostarostu
zajištěním a předložením cenových návrhů na nasvícení kostela do rady města.
24. ZM vzalo na vědomí soubornou zprávu Městské policie Újezd u Brna za rok 2008, kterou
vypracoval velitel městské policie Petr Macák.
25. ZM rozhodlo, že za odpad ukládaný občany na sběrný dvůr bude účtována částka ve výši 3,Kč/kg.
26. ZM pověřuje pracovníky Městského úřadu, aby vynaložili úsilí ve vymáhání dlužných částek.
U obzvláště problematických osob toto vymáhání dluhů zadat právníkovi.
27. ZM rozhodlo pořádat zájezd do Paříže a Versailles v době od 6.5.-10.5.2009 pro
zaměstnance, zastupitele a pro učitele Mateřské školy a Základní školy. Cena zájezdu je 4. 880,Kč. ZM rozhodlo zaměstnancům, zastupitelům a učitelům ZŠ a MŠ poskytnout příspěvek od

města ve výši 1.500,- Kč/osoba. Ostatní účastníci budou hradit částku zájezdu v plné výši.
28. ZM rozhodlo zadat zpracování změny územního plánu dle požadavků občanů.
29. ZM rozhodlo zadat zpracování nového územního plánu města a pověřuje Radu města, aby
vytvořila komisi, která se bude zabývat jak změnou územního plánu, tak návrhem nového
územního plánu. ZM žádá, aby Mgr. Petra Bartáčková zjistila, zda je možné zabezpečit dotační
titul na obojí.
30. ZM pověřuje ing. Zdeňka Mácu zabezpečením kompletního vydání stavebního povolení pro
sběrné středisko odpadu. ZM rozhodlo poskytnout za vyřízení stavebního povolení a k tomu
potřebných vyjádření finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
31. ZM bere na vědomí žádost pana Eduarda Jefinova o odprodej části pozemku p.č. 2016, v k.ú.
Újezd u Brna. O odprodeji pozemku bude rozhodnuto až po vydání stanoviska stavební komise.
32. ZM rozhodlo, že v případě pronájmu prostor klubovny ve dvoře základní školy neziskovým
organizacím, bude účtován nájemní poplatek ve výši 10,- Kč/měsíc.
33. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Základní školy v Újezdě u Brna o opravu plynových kotlů.
Oprava bude provedena odbornou firmou. Úhrada opravy bude provedena navýšením rozpočtu
Základní školy Újezd u Brna městem.
34. ZM pověřuje radu města zpracováním podmínek pro výběrové řízení na využití budoucí
revitalizované skládky TKO.
35. ZM pověřuje PaedDr. R. Šimberu , ing. Zdeňka Mácu a Lubomíra Rožnovského, aby do
příštího zastupitelstva města předali svá stanoviska k záměru zbudování kluziště.

