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1. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení  na provozovatele ČOV a kanalizace v Újezdě u
Brna. ZM pověřuje Radu města výběrem odborné firmy k zajištění výběrového řízení na
provozovatele ČOV. ZM pověřuje Radu města, aby připravila řádné podmínky - kritéria pro
výběrové řízení. 

2. ZM pověřuje starostu města jednáním s firmou VKS PaP o  podmínkách prodeje pozemků
v lokalitě za mlýnem (snížení ceny, výměra, aj.).

3. ZM  rozhodlo financovat  nadstandardní dopravu IDS - poslední večerní autobus z Brna do
Újezda u Brna na rok 2011. ZM bere na vědomí, že z celkové ceny 112.614,- Kč se bude
obec Sokolnice  účastnit  částkou 46.208,- Kč.

4. ZM  pověřuje starostu města podpisem  dodatku smlouvy č.6 o zajištění financování systému
IDS JMK.

5. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od JMK  Základní škole Újezd u Brna ve výši 50.000,-
Kč na  náklady spojené s modernizací odborné pracovny v ZŠ.

6. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na snížení nájmu  objektu Restaurace Rychta, Újezd u Brna
z částky 36.917,- Kč/ měsíc na 30.000,- Kč/měsíc.

7. ZM rozhodlo, že využívání tělocvičny v ZŠ bude přednostně určeno pro ZŠ Újezd u Brna,
poté občany a organizace  města Újezd u Brna a teprve poté pro ostatní žadatele o
pronájem.

8. ZM  rozhodlo zaměstnancům  MěÚ Újezd u Brna poskytnout ošatné ve výši 3.000,- Kč.
9. ZM  rozhodlo neodkoupit od paní Hany Komárkové pozemky, které se nachází v areálu

SMART TECHNIK.  ZM rozhodlo odkoupit  pozemek nacházející se pod polní cestou mezi
evangelickým hřbitovem a stavbou pana Trubáka. Nutno dodat  geometrický plánek.

10. ZM  rozhodlo  zakoupit pro SDH Újezd u Brna kalhoty – 5 ks, 5 ks svítidel PROPOLIMER a
10 ks pracovních oděvů, vše v ceně 75.500,- Kč.

11. ZM rozhodlo  zakoupit 2 ks kalových čerpadel pro ČOV Újezd u Brna.
12. ZM bere na vědomí, že byla vypracována hluková studie pro revitalizaci zeleně v parku u

koupaliště.
13. ZM  rozhodlo poskytnout dotaci farnímu úřadu v Újezdě u Brna ve výši 5.000,- Kč na vánoční

mši „Hej mistře“ od J. J. Ryby, která se bude konat 24.12.2010


