USNESENÍ Č. 8 - ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA,
KONANÉHO DNE 23.5.2011
1.
2.
3.
4.

ZM rozhodlo, aby poutě, hody a plesy byly osvobozeny od poplatků ze vstupného.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2, rozpočet města je vyrovnaný.
ZM rozhodlo, aby park před radnicí byl obestaven, po hranici k sousedům, zdí do výše 2m.
ZM rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace zeleně na pozemku p.č. 146 a147/1,
/ před radnicí/, a to do výše 30.000,- Kč. ZM pověřuje RM výběrem dodavatele projektu
zeleně.
5. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na dodavatele stavby stropu na ubytovně pro soc. slabé
následovně
- 1. INTERIER MONT
- 2. David Piš
- 3. Tomáš Sedlák
ZM pověřuje místostarostu Karla Hradského podpisem smlouvy o dílo s firmou INTERIER
MONT.
6. ZM rozhodlo přijmout dotaci od JMK ve výši 300.000,- Kč na dokončení ubytovny pro soc.
slabé a pověřuje starostu města podpisem smlouvy na dotaci.
7. ZM rozhodlo postavit venkovní výtah u zdravotního střediska a pověřuje Radu města , aby
zabezpečila zahájení výběrového řízení na dodavatele výtahu, včetně vlastní stavby
/venkovní šachty/.
8. ZM rozhodlo, že ubytovna SK kopaná Újezd, která je v majetku města, bude opravena
městem a to tak, že bude nakoupen materiál a nemovitost bude opravena pracovníky města.
Pouze odborná řemesla budou provedena odbornou firmou – elektro, aj.
9. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na dodavatele výběrového řízení na provozovatele ČOV
a pověřuje místostarostu podat o tom informaci všem zúčastněným firmám.
10. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na dodavatele výběrového řízení na provozovatele
ČOV.
11. ZM vzalo se souhlasem na vědomí výkaz dotací, které město obdrželo, které čerpá a které
má přislíbené.
12. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na prodej pozemků p.č. 1565/6, 1565/3, 1482/7, 1564/4, 1564/2,
1482/2 a p.č. 1482/1, k.ú. Telnice a pověřuje referentku V.Mrkvicovou vyvěšením záměru
na úřední desku.
13. ZM rozhodlo zbudovat kanalizační řad v délce 73 m v lokalitě na Rychmanově, za ul.
Rychmanovskou, dle stavebního povolení a projektové dokumentace. Majitelé nemovitostí
v této lokalitě se budou finančně podílet částkou ve výši 10% nákladů na pořízení
kanalizačního řadu. ZM pověřuje místostarostu zabezpečením výkopových prací pracovní
četou města.
14. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o právu provést stavbu kanalizačního a vodovodního řadu
na pozemcích města p.č. 2126/1 a 2134, k.ú. Újezd u Brna pro objekt pana Petra Kroumana,
Jeneweinova 67, Brno a fi. SMART TECHNIK, Na Zámečku 956, Újezd u Brna a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
15. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek na valnou hromadu Mohyly míru – Austserlitz o.p.s.,
která se konala 10.5.2011 v DPS Újezd u Brna a to ve výši 5.000,- Kč.
16. ZM rozhodla přijat zpětný, bezúplatný převod části pozemků p.č. 2234 a 2236, k.ú. Újezd u
Brna. ZM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
17. ZM bere se souhlasem na vědomí pořadí nejvýhodnější nabídky akce „Šatní skříňky ZŠ,
Újezd u Brna“ následovně:
1. MY DVA GROUP – školičky-středisko Brno, Štefanikova 49, Brno
2. KECIP s.r.o, V Zátiší 789, Klášterec nad Ohří
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3. Český nábytek a.s., Na Hradišti 1328, Pelhřimov
4. DS INTERIER s.r.o.,Malšice 371,
READY INTERIER s.r.o, Vocelova 1135/4, Hradec Králové
ZM rozhodlo podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Domov pro seniory Újezd u
Brna“ s Jihomoravským krajem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5. Jedná se o inženýrské sítě,
které budou na pozemcích města.
ZM bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství ČR o zahájení řízení o jednoduché
pozemkové úpravě v katastrálním území Újezd u Brna, lokalita Stará hora.
ZM rozhodlo, že v objektu města – bývalém vojenském objektu- bude vyprojektována
sportovní střelnice.
ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na sportovní, tunelovou střelnici Doc.ing.Aloisi
Skoupému,CSc. za úplatu do 25.000,- Kč.
ZM vzalo se souhlasem na vědomí přípis správce kabelové televize firmy 3C, Brno, Myslivní
21 ze dne 20.5.2011 a pověřuje Radu města pokračovat v jednání, týkajícího se dalšího
provozu KTV.
ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě „Spáčilov“ za účelem vyrovnání majetkových
vztahů. Jedná se o pozemky fyzických osob pod komunikací a chodníkem. Cena pozemku za
1m2 činí 350,- Kč/m2.
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1449/3 o výměře 31 m2, k.ú. Újezd u Brna od pana
Miloše Paseky, Česká 619, Újezd u Brna a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 15.10.2010 , reg.č.
74900010200346, uzavřené s Komerční bankou Brno-venkov. Jedná se o prodloužení
termínu čerpání úvěru z 15.6.2011 do 15.12.2011. ZM pověřuje starostu města podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 74900010200346.
ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 15.10.2010 , reg.č.
99000031038 uzavřené s Komerční bankou Brno-venkov. Jedná se o prodloužení termínu
čerpání úvěru z 15.6.2011 do 15.12.2011. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1
ke smlouvě č. 99000031038.
ZM rozhodlo směnit pozemky ve vlastnictví města p.č. 1782 ,k.ú. Újezd u Brna, za pozemky
p.č.1780/4 a 1780/2,k.ú. Újezd u Brna ve vlastnictví firmy ELSTREMO, vedené na LV č. 244.
ZM pověřuje referentku V.Mrkvicovou vyvěšením záměru o směně výše uvedených pozemků.
ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na opravu havarijního stavu rychmanovského
mostu, vedoucího přes řeku Litavu firmě PARIS s.r.o. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo, kdy cena za projektovou dokumentaci bude max. do 120.000,- Kč.
ZM vzalo se souhlasem na vědomí zápisy z jednání o opravě koupaliště ze dne 5.5.2011 a
přípis z 18.4.2011 a pověřuje Radu města zahájením výběrového řízení na projektanta na
rekonstrukci koupaliště.

