USNESENÍ č. 33 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
18. 05. 2009
1. ZM rozhodlo přijmout úspornou nabídku odběru el. energie od firmy E.ON ČR pro rok 2010 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
2. ZM pověřuje Radu města a starostu města, aby k záměru vybudování obchodního domu
v Újezdu u Brna připravili materiály tak, aby bylo možno v Zastupitelstvu města rozhodnout o
záměru výstavby obchodního domu.
3. ZM rozhodlo, na základě žádosti, ukončit nájemní vztah k bytu č.p. 980, byt č. 3 manželům
Štrimpflovým ke dni 30. 6. 2009 a tento byt přidělit od 1. 7. 2009 manželům Cikánkovým. ZM
pověřuje místostarostu Karla Hradského administrativním provedením tohoto rozhodnutí a
pověřuje jej podpisem smluv.
4. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizaci
v lokalitě Nádraží.
5. ZM vzalo na vědomí, že městu bylo vystaveno stavební povolení na stavbu sběrného dvora a
pověřuje Radu města zjištěním, zda na danou stavbu není možné požádat o dotaci.
6. ZM rozhodlo ukončit nájemní smlouvu paní M. Kleinové v DPS v bytě č. B 2-4 ke dni 31. 5.
2009 / z důvodu úmrtí/ a přidělit byt paní Věře Nohelové ke dni 1. 6. 2009. ZM pověřuje starostu
města podpisem nájemní smlouvy.
7. ZM rozhodlo přidělit byt v DPS č. B 2-2 manželům Danuši a Františku Válkovým, ul. Revoluční,
Újezd u Brna, a to ke dni 1. 6. 2009.
8. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 2
9. ZM rozhodlo nezbudovat parkovací místa na pozemku TJ Sokol a doporučuje, pokud má TJ
Sokol potřebu nových parkovacích míst, nechť si tyto zbuduje na vlastní náklady.
10. ZM rozhodlo odprodat panu Matějkovi ořezané dřevo z lokality Šmoldus za cenu 5.000,- Kč
.
11. ZM rozhodlo vyhovět Ing. M. Řádkovi o odprodání 187 ks kmenů topolu za předem
dohodnutou cenu 45.000,- Kč.
12. ZM rozhodlo o zařazení paní Bohumily Resslerové do pořadníku na byt v DPS a do pořadníku
na byt v Pensionu.

13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Dagmar Macákové a přijmout ji jako zástup tohoto
pracovního místa do Klubovny mládeže, za stejných podmínek, které měli předcházející
zaměstnanci, v tomto případě na 80% úvazek, a to od 1. 6. 2009.
14. ZM vzalo na vědomí, že pan místostarosta Karel Hradský obeslal 3 firmy, aby předložily
cenové nabídky na vybudování parkoviště na ul. Hybešova, před radnicí a na opravu komunikace
ul.Štefanikova – část. ZM rozhodlo, že rada města porovná cenové nabídky a toto porovnání
předá ZM k rozhodnutí o nejvýhodnějším dodavateli.
15. ZM bere na vědomí, že kotelna v Základní škole Újezd u Brna, která byla rekonstruována cca
před 19 lety, je dnes nedostačující. Město má novou projektovou dokumentaci, a proto pověřuje
Radu města , aby se zaobírala zdrojem financování
a/ půjčka
b/ vlastní zdroje
c / dotace.

