USNESENÍ č. 44 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
31.5.2010
1. ZM bere na vědomí zprávu o připravovaných a probíhajících stavbách ve městě.
2. ZM rozhodlo oslovit 5 projektantů na zpracování studie klidové zóny v prostorách před
radnicí. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s oslovenými projektanty.
3. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na využití bývalého vojenského objektu v lokalitě Stará hora,
Újezd u Brna.
4. ZM rozhodlo nabídnout za objekt TELECOMU, ul. U hřiště, Újezd u Brna částku ve výši 4.
000.000,- Kč a pověřuje starostu, aby tuto skutečnost sdělil Telecomu.
5. ZM pověřuje starostu města oslovením 8 firem na zhotovení výtahu na zdravotní středisko.
6. ZM rozhodlo vybudovat kolem fotbalového hřiště nové oplocení pracovní skupinou města.
7. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na stavbu střechy nad objektem sociální ubytovny v MB
REALU s tím, že bude v roce 2011 vypsána soutěž nová.
8. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na dostavbu hrubé stavby levého křídla ubytovny pro
soc. slabé v MB REALU. ZM rozhodlo pověřit Radu města oslovením 5 firem. Zpracováním
podmínek a celým administrativním zabezpečením pověřuje místostarostu Karla
Hradského.
9. ZM vzalo na vědomí, že dne 24.5.2010 byla předána dokumentace k „Revitalizaci zeleně
v parku u koupaliště, Újezd u Brna“.
10. ZM rozhodlo provést „Revitalizaci zeleně v parku u koupaliště, Újezd u Brna“.
11. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 ke SOD č. S100315 „Parkoviště za poštou“, ve kterém
se jednalo o navýšení ceny ve výši 57.070,- Kč na zbudování základů pro zeď mezi
pozemkem, kde je zbudováno parkoviště a pozemkem pana Popeláka. ZM pověřuje starostu
města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě č. S100315.
12. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 k mand. smlouvě č. 05UJ1409-1559/08 - ČOV Újezd u
Brna. Předmětem dodatku je zpracování, projednání a vyřízení žádosti o nové emisní
hodnoty /limity/ v celkové výši 6.000,- Kč, včetně DPH. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
13. ZM rozhodlo přijmout dotaci JmK ve výši 195.000,- Kč na vybavení 3 tříd Základní školy,
Újezd u Brna nábytkem.
14. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti paní A. Rýpalové z 7.5.2010 č.j. 1578 - zpět vzetí žádosti o
ukončení nájemního vztahu cukrárny v objektu radnice, Komenského 107, Újezd u Brna. ZM
pověřuje místostarostu sdělením stanoviska zastupitelstva města paní A. Rýpalové.
15. ZM rozhodlo sdělit paní Mgr. Sedláčkové , která se umístila ve výběrovém řízení na 1. místě,
aby se dostavila k uzavření nájemní smlouvy a převzetí objektu cukrárny. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor cukrárny.
16. ZM bere na vědomí, že proběhlo jednání s Petrem Třeštíkem, zástupcem majitele pozemku
p.č. 3258/150 a 3258/13 v k.ú. Újezd u Brna. Jedná se o pozemky, přes které je možno
provést zokruhování vodovodu v lokalitě ul. 9. května – Nádražní. Při jednání bylo přislíbeno
20.000,- Kč za věcné břemeno. ZM pověřuje starostu a místostarostu města, aby pokračovali
v jednání.
17. ZM rozhodlo o ceníku poskytovaných služeb - kopírování takto: jednostr. kopie 3,- Kč/kus,
oboustr. kopie 5,- Kč, A3 – 4,- Kč/strana, dvoustranná kopie – 6,- Kč.
18. ZM rozhodlo vyvěsit záměr o bezúplatném převodu pozemků, určených pro výstavbu
domova důchodců ve prospěch JmK.
19. ZM rozhodlo o vyhlášení výběrového říézení na dodavatele plastových oken pro objekt na
ul. 9. května čp. 876, Újezd u Brna. ZM pověřuje Radu města, aby oslovila 5 firem na dodání
cenové nabídky.
20. ZM rozhodlo poskytnout římskokatolické farnosti v Újezdě u Brna příspěvek na opravu
varhan ve výši 65.000,- Kč.
21. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek římskokatolické farnosti na nové mříže u kapličky se
sochou sv. Floriána ve výši 13.000,- Kč.
22. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek římskokatolické farnosti na opravu vstupní brány ke
kostelu sv. Petra a Pavla ve výši 36.000,- Kč.

23. ZM bere na vědomí seznam akcí pořádaných TJ SOKOL v objektu Sokolovny a trvá na tom,
aby byla dodržena vyhláška města týkající se dodržení času ukončení akcí.
24. ZM pověřuje Radu města, aby vytipovali, dle projektové dokumentace ing. arch. Hany
Šemberové, první úsek opravy chodníků.
25. ZM rozhodlo provést Výběrové ízení na dodavatele kotelny v pensionu pro seniory, včetně
ohřevu teplé vody s tím, že pověřuje Radu města, aby rozhodla, která firma provede
výběrové řízení.
26. ZM pověřuje Radu města, aby vybrala firmu, která provede VŘ na bezpečnostní kamerový
systém města.
27. ZM vzalo na vědomí, že jsou připraveny prostoru autobusové zastávky u radnice pro instalaci
jízdenkového automatu pro IDS. ZM pověřuje ST projednáním instalace.
28. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene na pozemku,
který je výlučným majetkem města p.č. 14 a 318, k.ú. Újezd u Brna, zapsané na LV 10001.
Věcné břemeno je ve prospěch společnosti E.ON ČR a.s. Břemeno se zřizuje úplatně, a to
za cenu 10.000,- Kč. ZM pověřuje ST k podpisu smlouvy. Současně ZM schvaluje, že pod
vozovkou bude proveden průtlak, který bude uhrazen dle sazebníku. ZM souhlasí
s přeložením rozpojovací skříně na pozemek p.č. 14, k.ú. Újezd u Brna, LV 10001, viz.
projektová dokumentace.
29. ZM rozhodlo o nejvýhodnější nabídce na výměnu kotlů zn. PROTHERM v bytech v bytových
domech, blok „C“ /čp. 967 a 968/ a blok „D“ /čp. 979 a 980/ v tomto pořadí:
1. firma Josef Aldorf st. , Padochovká 12, Oslavany
2. firma Josef Aldorf ml., Padochovská 12, Oslavany
3. firma INSEBO, spols.r.o., Výstaviště 1, Brno
ZM pověřuje místostarostu města objednáním výměny jednotlivých kotlů po předložení
posouzení technického stavu kotlů /oprava neekonomická/.

