
USNESENÍ č. 40, ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 18.01.2010 

1. ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Újezd u Brna za rok 2009.

2.  ZM rozhodlo, že se zhotovitelem akce „Rekultivace skládky TKO Újezd u Brna“ stane firma,

která se umístila ve výběrovém řízení na 1. místě, a to firma MELIORACE, a.s. Žarošice č. 208,

okres Hodonín, PSČ 696 34.

3.  ZM vzalo na vědomí seznam dosud nerealizovaných projektů města.

4.  ZM pověřuje Ing. Zdenka Mácu, aby ve spolupráci s pořizovatelem ÚP Ing. arch. Pokludou

pracoval na návrhu zadání nového územního plánu města Újezd u Brna. Veškeré konečné návrhy

ÚP musí být předány nejdříve k odsouhlasení zastupitelstvu města.

5.  ZM rozhodlo zrekonstruovat kotelnu Mateřské školy, která je v majetku města. Rekonstrukce se

bude týkat plynového i elektrického zařízení, aby vyhovělo ČSN. ZM pověřuje Radu

města zabezpečením výběru dodavatele na rekonstrukci kotelny v MŠ oslovením 3 firem.

6.  ZM rozhodlo opravit chodník v úseku mezi Pensionem pro důchodce a autobusovou zastávkou

- směr Hostěrádky-Rešov. ZM rozhodlo, že dodavatelem díla opravy chodníku bude firma COLAS

CZ, a to za cenu 254.524,- Kč, včetně DPH.

7.  ZM vzalo na vědomí návrh opravy chodníků a výstavbu chybějících chodníků ve městě dle

zprávy, kterou zpracoval M. Leukert a místostarosta Karel Hradský.

8.  ZM rozhodlo oslovit frmu EKOJET s.r.o., která byla nositelem Generelu zeleně města Újezd u

Brna, aby jej aktualizovala. Po předložení návrhu ceny za aktualizaci generelu bude cenová

nabídka a smlouva o dílo předložena ZM k projednání.

9.  ZM rozhodlo požádat fi. EKOJET s.r.o., aby nám metodicky pomáhala při tvorbě ÚP a generelu

zeleně v rámci výsadby nové zeleně.

10.  ZM pověřuje starostu města k projednání ceny za nemovitost čp. 476, ul. Štefanikova, která je

ve vlastnictví manželů Štulíkových.

11.  ZM přijalo rozpočtové opatření č. 7 ke dni 31.12.2009.

12.  ZM rozhodlo vyřadit z majetku města majetek navržený k likvidaci, a to dle protokolu likvidační

komise ze dne 12.01.2010.

13.  ZM vzalo na vědomí výsledky inventarizace majetku města za rok 2009.

14.  ZM vzalo na vědomí statistiku matriční agendy za rok 2009.



15.  ZM vzalo na vědomí informaci, že Ing. arch. Leona Tupá připravuje projektovou dokumentaci

pro půdní vestavbu 3 bytů nad kabinami na fotbalovém hřišti.

16.  ZM pověřuje Radu města, aby určila, které přechody pro chodce budou osvětleny a oslovila

krom firmy Hanák a ještě další 2 dodavatele k podání cenové nabídky. Po srovnání cen rozhodla o

nejlepší nabídce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17.  ZM rozhodlo, aby Stavební úřad Sokolnice plnil v našem městě státní stavební dohled.

18.  ZM rozhodlo pověřit Radu města obnovit jednání ve věci měření rychlosti motorových vozidel

ve městě.


