USNESENÍ č. 48 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
20. 4. 2009
1. ZM rozhodlo zadat výběrového řízení na dodavatele akce „Rekultivace skládky TKO Újezd u
Brna“ firmě RENARDS, s.r.o., Brno a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s výše
uvedenou firmou.
2. ZM rozhodlo odkoupit od paní Bronislavy Němcové pozemek p.č. 1910/1, k.ú. HostěrádkyRešov o výměře 7.516 m2 a pozemek p.č. 1920 o výměře 2.672 m2, k.ú. HostěrádkyRešov za cenu 1. mil. Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. ZM rozhodlo, po oddělení část z pozemku p.č. 1536/2, k.ú. Újezd u Brna o maximální
výměře 120 m2 odprodat tento paní B. Němcové.
4. ZM bere na vědomí, že se město Újezd u Brna k 1. 4. 2009 registrovalo jako plátce DPH.
5. ZM bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2008 a tento závěrečný účet přijalo bez
výhrad.
6. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti Mysliveckého sdružení Újezd u Brna o poskytnutí příspěvku
na opravu hromosvodu objektu, který je ve vlastnictví MS Újezd u Brna.
7. ZM rozhodlo přijmout klíč pro vyúčtování záloh - spotřeba tepla, odběr vody, plynu, stočné
a ost. služby v Pensionu, ul. Štefanikova 960 dle návrhu připraveného místostarostou a
referentkou Petrou Zrzavou.
8. ZM rozhodlo přijmou klíč pro vyúčtování záloh – spotřeby tepla, vody, plynu, stočného a
ostatních služeb v DPS, ul. Rybářská 1001 dle návrhu připraveného místostarostou a
Petrou Zrzavou.
9. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek paní Lence Králové ve výši 8.000,- Kč na výdaje spojené
s léčbou dcery Ivety Králové. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
10. ZM, na doporučení soc. komise, revokuje svoje rozhodnutí o přidělení bytu v Pensionu a
DPS takto: Paní Koláčkové Marii bude přidělen byt v Pensionu pro důchodce č. 208 a paní
Esenderové Květoslavě přidělen byt v DPS č. B 2-7.
11. ZM ruší nájemní smlouvu s paní Marií Kleinovou, byt DPS B2-4, a to z důvodu úmrtí.
12. ZM rozhodlo přemístit paní Nohelovou z bytu B2-2, který je určen pro manželkou dvojici, do
bytu, který je menší B2-4 ke dni 1. 6. 2009.
13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana J. Borovičky, Šlapanice a zařadilo jej do pořadníku na
byt do Pensionu, i do DPS.

14. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Streitových z Újezdu u Brna a zařadilo je do
pořadníku na byt do Pensionu i do DPS.
15. ZM rozhodlo neakceptovat nabídku na odprodej objektu – bývalého TELECOMU, U hřiště,
Újezd u Brna..
16. ZM rozhodlo zadat ideovou studii revitalizace parku u koupaliště Ing. Petře Pokludové za
cenu 20.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. ZM vzalo na vědomí havarijní stav elektroinstalace přečerpávací stanice ČOV a rozhodlo o
rekonstrukci této elektroinstalace. Dále rozhodlo, že rekonstrukce bude zadána odb. firmě
Ladislava Durana, a to v ceně 45.874,50 /včetně DPH/. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
18. ZM rozhodlo, na doporučení správce sítě NETIC ze dne 16. 4. 2009, zakoupit nový
hardware, včetně serverového operačního systému v ceně 84.462,- Kč. Pověřuje starostu
podepsáním objednávky.
19. ZM rozhodlo, že se dne 8. 6. 2009 bude konat zájezd pro důchodce do Milotic – Rožnov pod
Radhoštěm. Zájezd důchodcům bude hrazen v plném rozsahu.
20. Dne 9. 6. 2009 žáci jazykových tříd v Újezdu u Brna navštíví Vídeň, hrazena městem bude
cesta + 5.000,- Kč příspěvek na tuto akci. Dne 10. 6. 2009 se bude konat zájezd pro
nejlepších 40 žáků ZŠ Újezd u Brna do ZOO, sv. Kopeček,a kostel na sv. kopečku
v Olomouci. Zájezd nejlepším žákům bude hrazen městem celý. Odsouhlaseno všemi hlasy.
21. ZM rozhodlo doplnit název městské knihovny dle názvu knihovny z první republiky, a to
Jiráskova knihovna.
22. ZM rozhodlo vyhovět žádosti soc. zařízení ve Střelicích, a to takto: Město Újezd u Brna
uhradí 1 ks čističe vzduchu „Aromaterapie“ pro toto soc. zařízení ve výši 23.999,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy se soc. zařízením.
23. ZM vzalo na vědomí, že Ministerstvo obrany rozhodlo darovací smlouvou č. 918362863
darovat městu pozemky a budovy v lokalitě Stará hora bezúplatně, dle rozhodnutí vlády,
avšak nesouhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v darovací smlouvě a pověřuje starostu
města, aby tyto podmínky s dárcem ještě projednal.

