USNESENÍ č. 35 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
20.07.2009
1. ZM rozhodlo, že ulice beze jména, která jde podél penzionu, parku a končí u mostu v ul.
Štefanikova, se bude jmenovat U Parku. ZM pověřuje starostu města a paní Mrkvicovou, aby
název ulice byl úředně vnesen.
2. ZM rozhodlo přijmout půjčku ve výši 5.000.000,- Kč od Komerční banky na výstavbu ČOV
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce s KB Brno- venkov včetně podpisu blanko
směnek.
3. ZM rozhodlo věnovat starý vůz CAS obci Skalice nad Svitavou za předpokladu, že tento dar
přijmou.
4. ZM rozhodlo zadat opravu svítidel ve městě firmě Hanák s podmínkou, že smlouva a výkaz
výměr budou překontrolovány Radou města. Poté pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
5. ZM rozhodlo, že nákup – doplnění nové vánoční výzdoby nebude v roce 2009 realizován.
6. ZM rozhodlo, že dodavatelem komunikace a chodníku v ul. Štefanikova bude firma Colas CZ,
Praha, provozovna Modřice. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Colas.
7. ZM vzalo na vědomí rozhodnutí Rady města zřídit v Újezdě u Brna vlastní stavební úřad. ZM
pověřuje starostu města, aby v celé této věci vyvinul správný právní postup.
8. ZM rozhodlo, že 100 let založení školy bude slaveno městem i školou 24. – 26. 2009. Starosta
informoval ZM o programu oslav (viz příloha). K 100. výročí bude napsán almanach, který vydá
město. Náklady by měly činit asi 60.000,- Kč.
9. ZM rozhodlo dát škole, které je zřizovatelem, k 100. výročí dar „vybavení 2 tříd nábytkem.
Kompletní cena činí 218.280,- Kč plus DPH.
10. ZM rozhodlo, že dodavatelem nábytku do školy bude Milan Bokvaj, provozovna Chrást
u Chrudimi. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou Bokvaj.
11. ZM bere na vědomí, že Rada města rozhodla, že bude opraveno foyer školy. Foyer bude
vymalováno, bude zasekána elektrika a bude vybaveno obložením atd.
12. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Aleše a Jitky Kalvodových o přidělení čísla popisného
novostavbě na pozemku p. č., k. ú. Újezd u Brna, a to čp. 1030 a určilo název ulice„U Parku“.
Jedná se o úsek od mostu v ul. Štefánikova po most v ul. Komenského.

13. ZM rozhodlo odkoupit od p. Josefa Pečínky část parcely PK č. 273 za účelem zřízení
přístupové cesty o šířce 6 m, a to za 120,- Kč/m2. Všechny náklady s technickým provedením nese
město. Poté, co bude pozemek zaměřen, odkoupen a zaplacen, nebude mít město žádné námitky
proti stavbě plotu na hranici pozemku p. č. 273. ZM pověřuje starostu a pí Mrkvicovou provedením
daného úkolu.
14. ZM rozhodlo, že má být vydán zpravodaj se všemi ekonomickými informacemi za 1. polovinu
roku 2009, a to nákladem 1300 ks. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
15. ZM vzalo na vědomí, že byla dne 16.07. 2009 podepsána smlouva s Policií ČR – Krajské
ředitelství a městem o výpůjčce digitální kamery Panasonic a stativu ke kameře Hama Star.
16. ZM rozhodlo, že městští rybáři smí dočerpat dotaci, která jim byla přidělena do rozpočtu 2009,
do výše 15.000,- Kč.
17. ZM se rozhodlo zakoupit tiskárnu HP Deskjet H470 v ceně 6.981,- Kč a tuto tiskárnu zapůjčit
Policii ČR, Židlochovice. ZM pověřuje Ing. Pavla Petláka zakoupením této tiskárny.
18. ZM pověřuje RM, aby se důkladně zaobírala problematikou rychmanovského mostu.
19. ZM rozhodlo pronajmout část pozemku p. č. 864 na ul. Revoluční, před rodinným domem čp.
403 o výměře 10 m2 ve prospěch Jana Ondráčka. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20. ZM rozhodlo o záměru pronajmout část parcely p. č. 73, k.ú. Újezd u Brna, před nemovitostí
čp. 129 na ul. Štefámikova o výměře 10 m2.
21. ZM vzalo na vědomí, že Katastrální úřad Jihomoravského kraje, Pracoviště Brno – venkov
zahájil částečnou revizi údajů katastru nemovitostí.
22. ZM probralo problém kabelové televize – 3C. Ze zápisu z jednání s firmou 3C, který je
přiložen, vyplývá, že aby byl signál optimální, bylo by zapotřebí investovat zhruba 120.000,- Kč
plus DPH. A rozhodlo tuto investici poskytnout.
23. ZM rozhodlo o odkoupení pozemku za zdravotním střediskem KN p. č. 25, k. ú. Újezd u Brna
od Pozemkového fondu ČR za cenu 56.960,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a paní
Věroslavu Mrkvicovou a Jiřinou Punčochářovou naplněním podmínek.
24. ZM vzalo na vědomí dokument, který pod názvem „Výhled rozpočtu na rok 2010“ předložila
účetní Jiřina Punčochářová. Výhled rozpočtu na rok 2010 je vyrovnán, příjmy jsou 57.840,50 Kč,
výdaje jsou 57.840,50 Kč.
25. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 4.

26. ZM vzalo na vědomí zprávu účetní J. Punčochářové o tom, že je město plátcem DPH
(viz zpráva). Žádá a pověřuje pí Jiřinu Punčochářovou, Věroslavu Mrkvicovou, Petru Zrzavou
a Janu Nykodýmovou, aby věci předaly právníkovi a aby byly upraveny vyhlášky jako
např. o stočném, ale i smlouvy o kabelové televizi aj.
27. ZM pověřuje RM, aby zahájila výběrové řízení na dodavatele sběrného dvora. Dále pověřuje
RM, aby vybrala firmu, která toto výběrové řízení zabezpečí.
28. ZM vzalo bez výhrad na vědomí informaci, že bude řešen systém telefonů zaměstnanců
města, a to tak, že všichni zaměstnanci města budou mezi sebou telefonovat bezúplatně.
29. ZM rozhodlo odprodat parcelu č. 1536/7 o výměře 46 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
30. ZM rozhodlo pronajmout Kateřině Kleinové 10 m2 z pozemku p. č. 1236 před nemovitostí
čp. 355, ul. Legionářská. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
31. ZM rozhodlo pronajmout část pozemku p. č. 864 na ul. Revoluční, čp. 403 o výměře
10 m2v prospěch Jana Ondráčka. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
32. ZM rozhodlo o záměru pronajmout část parcely p. č. 73, k.ú. Újezd u Brna, před nemovitostí
čp. 129 na ul. Štefámikova o výměře 10 m2.
33. ZM vzalo na vědomí přípis FÚ Brno – venkov týkající se koeficientu a osvobození daně
z nemovitosti. ZM nehodlá tento koeficient jakkoliv měnit. Pokud by město měnilo tuto vyhlášku,
nejdříve by požádalo FÚ Brno – venkov o závazné stanovisko.
34. ZM vzalo na vědomí výsledek auditu kotelny v základní škole s tím, že rekonstrukce kotelny
dle auditu je bezodkladná. Bere také na vědomí, že pořadí na dodavatele kotelny třech oslovených
zpracované komisí skončilo takto:
- JOSEF ALDORF, Oslavany
- TEPLO T, s r. o., Tišnov
- INTOP, Olomouc
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
35. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na zpracování nového územního plánu města, dle návrhu
komise pro otevírání obálek ze dne 8.7. 2009. ZM rozhodlo o tomto pořadí:
1) Ing. arch. Vladimír Pokluda
2) Ing. arch. Jiří Hála
3) APK plan a design, s.r.o.
4) RGB Studio, s.r.o.

