
USNESENÍ č. 7 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) dne 13. 8. 2015

1.      Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření

č. 6, které bylo schváleno radou města dne 25. 6. 2015. Rozpočtové opatření je vyrovnané.

2.      Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření

č. 7, které bylo schváleno radou města dne 7. 7. 2015.

3.      Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8. Rozpočtové opatření je vyrovnané.

4.      Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd

u Brna s příjemcem dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I na akci „Oprava

střechy evangelického kostela na Rychmanově v Újezdě u Brna“ ve výši 216.590,- Kč.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

z rozpočtu Města Újezd u Brna s příjemcem dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické

v Brně I.

5.      Zastupitelstvo města pověřuje ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka, Ph.D., aby zabezpečil, pokud

je možno,  druhou polovinu financí na kompletní  opravu  kamenného tarasu kolem kostela.

6.      Zastupitelstvo města  ukládá všem členům zastupitelstva města, aby do 2 měsíců, pokud

chtějí, byla uzavřena  přeshraniční smlouva o partnerství, dodali k projednání písemné návrhy. 

7.      Zastupitelstvo města  rozhodlo, že zakoupený pozemek  p. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna o

výměře 4043 m ,  nacházející se za ul. 9. května,  poslouží pro zbudování infrastruktury pro dané

území. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby zabezpečila výběrové řízení na zpracování

studie infrastruktury v dané lokalitě a tuto studii zadala projektantovi. 

8.      Zastupitelstvo  města  rozhodlo,  že všem nájemníkům z bytových domů č. p. 876  a 961, ul.

9. května, Újezd u Brna bude doručen odhad  jednotlivých bytů v nemovitosti města č. p. 876 a

961  s dotazem, zda za tuto cenu chtějí v roce 2017 odkoupit byt,  který mají v současné době

v nájmu od města.

9.      Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek p. č. 28/2 k. ú. Újezd u Brna pod 

nemovitostí č. p. 856, ul. U Hřiště o výměře 179 m  za cenu 450,- Kč/m . Zastupitelstvo města

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

10.  Zastupitelstvo města  rozhodlo odprodat paní Alena Hudcové pozemek p. č. 1825/2 o celkové

výměře 6 m , nacházející se pod stavbou garáže v ul. Wolkerové, a to za cenu 450,- Kč/m .

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Záměr byl vyvěšen dne

26. 5. 2015 a sejmut dne 16. 6. 2015.
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11.  Zastupitelstvo města  rozhodlo odprodat z vlastnictví města 2/6 nemovitosti č. p. 118, Nad

Sklepy, Újezd u Brna, včetně pozemku, kdy 1 m  pozemku bude prodán za 450,- Kč. 2/6

nemovitosti budou odprodány za odhadní cenu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem

smlouvy.

12.  Zastupitelstvo města  rozhodlo bezúplatně převést formou darovací smlouvy p. č. 1659/ 2 o

výměře 23 m , 1780/8 – 4 m , p. č. 1780/9 – 2 m ,  nacházející se pod komunikací II/416, II/418 do

vlastnictví JMK a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Záměr daru byl řádně vyvěšen, ze

strany občanů nebylo námitek

13.  Zastupitelstvo města  rozhodlo prodat pozemek, dle nového  geometrického plánku,  p. č.

3302, k. ú. Újezd u Brna o výměře 16.252 m  za cenu  450,- Kč/m , tj. celkem  7.313.400,- Kč

firmě Blardone.  Záměr byl vyvěšen bez jakýchkoliv připomínek.  Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.

14.  Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 37.000,- Kč na zbudování

terapeutického jezírka v Domově pro seniory v Sokolnicích a pověřuje starostu města podpisem

smlouvy o poskytnutí příspěvku.

15.  Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd

u Brna s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna na činnost volejbalového

družstva, a to ve výši 25.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem

smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna s příjemcem dotace

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna.

16.  Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd

u Brna s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna /max. 60%  skutečných

nákladů, max. 18.240,- Kč/  na nátěr oplocení areálu Sokolovny a pověřuje starostu města

podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna s příjemcem

dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna.

17.  Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí vyprojektovat všechna měřidla

do nemovitostí ve vlastnictví Města Újezd  u Brna, která nám ukládá zákon.

18.  Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby zjistil podmínky pro případné rozšíření

plochy rybníka „Šmoldus“, zda jsou na akci dotace, v jaké výši, aj.

19.  Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit část pozemku p. č. 1801, jedná se o pozemek cca

2.100 m , je nutno provést zaměření, po vyhotovení geometrického plánku bude pozemek za cenu

28,- Kč/m   odkoupen od fi. DIOLAN INVEST s.r.o.
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20.  Zastupitelstvo města  rozhodlo odprodat pozemek p. č. 1802, k. ú. Újezd u Brna o výměře 172

m , za cenu  450,- Kč/m , tj. celkem 77.400,- Kč,  a to firmě  DIGOLAN  INVEST. Záměr na

odprodej pozemku byl  vyvěšen dne 8. 7. 2015  a sejmut  dne 24. 7. 2015. Ze strany občanů

nebyly doručeny žádosti   o  pozemek,  ani  připomínky. Zastupitelstvo města pověřuje starostu

města podpisem smlouvy.

21.  Zastupitelstvo města, po shlédnutí studie „SK kopaná Újezd u Brna – ubytovna“, rozhodlo, aby

byla zadána projektová realizační dokumentace ke stavebnímu povolení.

22.  Zastupitelstvo města  přijalo informaci o  výběrových řízeních a záměrech města.

23.  Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Základní školy Újezd u Brna, přísp. organizace,

která nahrazuje zřizovací listinu  ze dne 5. 9. 2012.

24.  Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy, Újezd u Brna, příspěvkové

organizace, tato nahrazuje zřizovací listinu ze dne 13. 12. 2011 a pověřuje starostu města

podpisem  zřizovací listiny.

25.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna  rozhodlo, že označení v územním plánu  SO 1 myslí

nárokem „občanské vybavení“  to, co je uvedeno v odstavci v územním plánu označeným  O  -

plochy občanského vybavení.

26.  Zastupitelstvo města přijalo seznam dokončených akcí pro GIS předložený městu dne 15. 7.

2015 panem Ing. Františkem Nádeníčkem. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby zadala

dopracování všeho, co v GIS chybí.

27.  Zastupitelstvo města rozhodlo provést rekonstrukci betonové plochy u klubovny pro děti

v parku u koupaliště, a to  povrchem polyuretanu – cca 160 m .

28.  Zastupitelstvo města rozhodlo vybudovat u klubovny pro děti v parku u koupaliště  obvodovou

dráhu o šířce 3 m a délce 160 m / vhodné pro koloběžky, kolečkové brusle, aj/. Zastupitelstvo

města rozhodlo tuto plochu vybavit mantinely. Předpokládaná cena realizace je cca 400.000,- Kč a

bude přesně určena až po výběrovém řízení. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi, aby

řádně provedl protokolární řízení, a poté ukládá starostovi, aby s firmou, která bude vybrána,

podepsal smlouvu o dílo.
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