
USNESENÍ  č. 31, ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 3.3.2014 

1. ZM se usneslo, vzhledem k tomu, že  nemá zcela jasný právní názor na   postup ve věci
zrušení usnesení č. 18, bod.č. 4  zastupitelstva města ze dne 18.6.2012 o schválení
územního plánu města Újezd u Brna, že nebude  na tomto zasedání o bodu č. 5  programu
ZM rozhodnuto a ukládá advokátní kanceláři Ivo Nejezchleba, aby  připravil všechny 
dostupné právní podklady k dané problematice. .

1. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o věcném břemeni č. HO 014130008151/001, ve prospěch
E.ON distribuce a.s.  za jednorázovou úhradu ve výši 2.160,- Kč /bez DPH/. Jedná se o
stavbu realizovanou pod názvem „Újezd u B. – rozš. DS, DTS-Jihomoravský kraj“ – kabelové
vedení NN, včetně 2 rozpojovacích skříní NN na pozemku p.č. 2134/1 v k.ú. Újezd u Brna.ZM
 pověřuje  starostu podpisem smlouvy.  

2. ZM rozhodlo, že další sejití zastupitelstva města tj. 32. zasedání, které se mělo konat 
dnešního dne tj. 3.3.2014  v 17,30 hod.  se nebude konat,  neboť je bezpředmětné.

3. ZM rozhodlo podepsat smlouvu s obcí Hostěrádky – Rešov o spolupráci ve věci zbudování
„Cyklostezka mezi Obcí Hostěrádky-Rešov a Městem  Újezd u Brna“.     ZM ukládá starostovi
podepsat smlouvu.

4. ZM schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města Újezd u Brna,  p.č. 3040, k.ú. Telnice,
výměra  291 m  za cenu 450,- Kč/m  panu Liboru Konečnému, Telnice.   ZM pověřuje
starostu města  podpisem kupní smlouvy.

5. ZM  rozhodlo odprodat  část pozemku p.č. 1947/1, k.ú. Újezd u Brna, na GP  č.2/2014 ze dne
30.01.2014 pro změnu obvodu budovy, vyhotoveného firmou AGEREK, s. r. o., Mokrohorská
42, Brno, úředně ověřeného zeměměřičským inženýrem Ing. Leošem Brklem, a se
souhlasem Katastrálního úřadu JMK, Katastrální pracoviště Brno-venkov ze dne 31.01.2014
pod č. 79/2014-703,   označen písmenem a/ o výměře 9 m  manželům PhDr. Janě Hradilové
a ThDr. Janu Hradilovi, bytem Újezd u Brna, Česká 608, a to  za cenu 450,- Kč/m . ZM
pověřuje místostarostu Karla Hradského podpisem kupní smlouvy.

 Karel Hradský - místostarosta

 Th.Dr. Jan Hradil, Th.D. - starosta
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