
Usnesení  č. 2 - ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 6.12.2010
v 19,00 hodin v jídelně  DPS Újezd u Brna

1.             ZM  rozhodlo o odkoupení  objektu  TELEFONICA O2  za částku ve výši 3,6 mil. Kč. Jedná se
o budovu čp. 966,  ul. U Hřiště, p.č.21/2,  p.č. 22/3, k.ú. Újezd u Brna.  ZM pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.

2.             ZM  souhlasí s předloženou dokumentací firmy Agroprojekt, Brno,  která přesně vymezuje plán
společných zařízení, a tímto ji i schvaluje. 

3.             ZM rozhodlo požádat  Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Pozemkového úřadu Brno – venkov
o „jednoduchou pozemkovou úpravu v lokalitě Stará hora (pod vinohradem), k.ú. Újezd u Brna“.  ZM 
dále rozhodlo, že uhradí náklady s jednoduchou pozemkovou úpravou.

4.             ZM  rozhodlo uzavřít mandátní smlouvu na výkon TDI, zajištění administrace podpory z OPŽP,
zajištění závěrečného vyhodnocení akce „Sběrné středisko odpadů, Újezd u Brna“  v rozsahu
požadavku č. 3, směrnice 3/2010 s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za předem
stanovenou cenu 192.000,-  Kč včetně  DPH.  ZM  pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy.   

5.             ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení  na dodavatele stavby „Apartmány na fotbalovém  hřišti v areálu
pro kopanou, Újezd u Brna“ na pozemku p.č. 322/12,322/10, v k.ú. Újezd u Brna, které proběhlo
v minulém roce.

6.             ZM rozhodlo vypsat nové  výběrové řízení na dodavatele stavby „Apartmány na fotbalovém hřišti
v areálu pro kopanou, Újezd u Brna“. ZM pověřuje Radu města zpracováním výběrových podmínek. 

7.             ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení  na dodavatele výtahu na zdravotním středisku.

8.             ZM rozhodlo podepsat smlouvu o zřízení  věcného břemeno se SŽDC, Dlážděná 1003, Nové město,
Praha 1. Věcné břemeno se týká zokruhování  městského vodovodu na pozemcích 1109/1 a 1110/1, k.ú.
Újezd u Brna, za jednorázovou úplatu  52.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene.

9.             ZM  rozhodlo nepřevést formou darovací smlouvy pozemky  p.č. 72/1  a  pozemek p.č.
293/2 z vlastnictví města do  vlastnictví  JMK a z vlastnictví  JMK pozemky p.č. 245/1 a p.č. 246 , vše
v k.ú. Újezd u Brna  do vlastnictví  města Újezd u Brna, a to z důvodu  zapsání  hlavního průtahu
komunikace městem, a to v úseku od bývalého hřbitova po křižovatku u kostela,  do Katastru
nemovitostí.   

10.         ZM rozhodlo přijmout Jednací řád Zastupitelstva města Újezd u Brna.

11.         ZM rozhodlo o pořadí  na dodavatele akce „Sběrné středisko odpadů, Újezd u Brna“ takto:

·1.  Topstav s.r.o., Vranovská 95, Brno

·2.  Pozemstav Brno, a.s., Masarykova 427/31, Brno 

·3.  Stavit, s.r.o., Blatného 23, Brno 

·4.  Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, Brno 

·5.  Prostavby, a.s., Zengrova 2693/2, Brno 

·6.  COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, Modřice, 

·7.  Sdružení Rovina, a.s., Kroměřížská 134, Hulín  a Pozemní stavitelství s.r.o., Herčíkova 2480/10,
Brno

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

12.         ZM rozhodlo vypsat  výběrové řízení na  dodavatele výtahu,  a to na:

a/  dodavatele výtahu,
b/ dodavatele šachty,
c/ dláždění mezi poštou a zdravotním střediskem.



ZM pověřuje Radu města přípravou soutěžních podmínek a výběrem firmy, která provede výběrové
řízení.

13.         ZM  přijalo předložený návrh, který sumarizuje nejbližší stavební investice města.

14.         ZM rozhodlo přijmout předložený rozpočet města na rok 2011.

15.         ZM přijalo rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad. ZM  pověřuje příkazce operace,  správce rozpočtu
a hlavní účetní provedením rozpočtového opatření č. 6  za měsíc 12/2010 i  v případě, že se  bude
měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků  mezi  paragrafy. Na prvním veřejném
zasedání bude  Zastupitelstvo města  s tímto  provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno. 

16.         ZM  rozhodlo o postupu  při vyřizování podání týkajících se  poskytování informací dle zákona
 č.106/1999Sb.,  o svobodném přístupu  k informacím následovně:

·        Poté, co bude shledána žádost právně dostačující, budou informace poskytnuty žadateli vždy
v pátek mezi 08,00 – 10,00 hodinou.

·        Bude vždy přítomen žadatel nebo jeho zástupce v plné moci, která bude mít všechny právní
náležitosti

·        Žádost bude vždy konkrétní, požadavek bude jasně směřován ke  konkrétní kauze.

·        Kdykoliv přijde žádost nekonkrétní s požadavkem, že kupř. chce účetnictví za celé 4 roky, jde
o evidentní šikanaci, protože žadateli může být předložen audit, který obsahuje všechny potřebné
údaje

·        V žádném případě nebudeme zasílat informace do zahraničí. Informace budou předávány fyzicky
v místě sídla úřadu

·        Fotokopie budou prováděny vždy poté, co žadatel konkrétně označí, kterou  fotokopii požaduje.
I tyto budou vydávány za předpokladu, že nebude porušen zákon o ochraně osobních údajů

·        Vyžádané fotokopie budou zpoplatněny takto:

-        jednostranná kopie A4    6,- Kč

-        oboustranná kopie A4  9,- Kč

Dále budou vyúčtovány přímé náklady s poskytnutím informací spojené.

·        Žadatel nesmí být s dokumentací nikdy sám. Žadatel dále nesmí sám originály vyjímat
ze zařazených šanonů.

17.         ZM  rozhodlo o finančních pravomocech statutárních zástupců města a Rady města takto:

·Starosta má právo v naléhavé  krizové situaci rozhodnout o výdajích města do výše 100.000,- Kč.

·Starosta má právo za normálních  okolností rozhodnout o výdajích do výše 50.000,- Kč.

·Stejné pravomoci má místostarosta v případě, že bude zastupovat starostu města.

·Rada města má právo v naléhavé situaci rozhodnout o výdajích  do výše 500.000,- Kč.

·Rada města má za normálních okolností právo rozhodnout o výdajích do výše 250.000,- Kč.

·O mimořádných výdajích musí být v nejbližším možném termínu informována Rada města nebo
Zastupitelstvo města.

18.         ZM rozhodlo poskytnout  v roce 2011 příspěvek těmto organizacím:

·        Salesiánské hnutí    23.000,- Kč

·        Nadace ZŠ  30.000,- Kč

·        TJ Sokol Újezd u Brna  20.000,- Kč



·        SK Újezd u Brna    20.000,- Kč

·        Svaz diabetiků    10.000,- Kč

·        Junák, Újezd u Brna    15.000,- Kč

·        Adopce banglad. dětí     13.200,- Kč

·        Rybáři     15.000,- Kč

19.         ZM bere na vědomí změnu trasy odvodnění stavby „Rekultivace skládky TKO, Újezd u Brna“.  ZM
rozhodlo podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Meliorace Žarošice a Vyskočil, rozvod
plynu s.r.o., týkající se  posunutí termínu dokončení stavby. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

 


