
USNESENÍ Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA (DÁLE JEN ZM),
KONANÉHO DNE 20.6.2011
1.  ZM rozhodlo požádat o dotační titul na revitalizaci lokality Nad sklepy, Újezd u Brna.

2.  ZM rozhodlo vykoupit všechny potřebné pozemky k realizaci chodníků a komunikace v lokalitě

Nad Sklepy a ukládá Radě města (dále jen RM), aby dosáhlo na max. nejnižší  možnou cenu

výkupu pozemku.

3.  ZM rozhodlo, že bude zpracována projektová dokumentace pro lokalitu  náměstí Sv. Jana a

pověřuje RM, aby zpracovala celou tuto problematiku do zadání projektu, včetně vypsáním

soutěže na projektovou dokumentaci.

4.  ZM rozhodlo omezit vjezd motorových vozidel na rychmanovský most, který je v havarijním

stavu, právo vjezdu budou mít pouze osobní vozidla místních obyvatel. ZM ukládá RM, aby

příjezdové cesty k mostu nechala osadit patřičnými dopravními značkami. 

5.  ZM vzalo na vědomí, že byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP,

výzva č. 27 OPŽP – Revitalizace zeleně parku Újezd u Brna. ZM rozhodlo,  že v případě, že bude

tato dotace přidělena,  tuto dotaci přijmout.

6.  ZM bere na vědomí, že 12.6. bylo firmě KECIP s.r.o.  oznámeno, že jsme odmítli námitky

vznesené jejich firmou dne 24.5.2011,  ve věci dodání šatních skříni do ZŠ Újezd u Brna. ZM

rozhodlo nepřijmou  námitky fi. KECIP s.r.o.  uvedené v jejich přípise ze dne 24.5.2011.

7.  ZM vydává souhlas s klíčem pro rozdělení knih THONET MUNDUS A TI DRUZÍ. ZM  rozhodlo

knihy, které patří městu, dávat jako reprezentační knihy, např. k výročí, aj.

8.   ZM  rozhodlo  zaobírat se možností zpracovat dokumentaci na objízdnou cyklostezku k.ú.

Újezd u Brna tak, aby byla napojena na cyklostezky sousedící. ZM ukládá RM zaobírat se

naplněním tohoto  rozhodnutí.

9.  ZM rozhodlo odprodat pozemky  p.č. 1565/6, 1565/3, 1482/7, 1564/4, 1564/2, 1482/2, 1482/1,

k.ú.  Telnice  panu  Jiřímu  Otřísalovi  za částku 450,- Kč/m . ZM pověřuje starostu podpisem kupní

smlouvy.

10.  ZM rozhodlo zadat firmě GEOKOMP, spol.s.r.o., Musilova 1, Brno  II etapu zaměření a

zpracování dat stok kanalizačního řadu A,AA,AB,AB-1,AB-1a,AB-2,AC,AF-1,AF-2,AG,AG-1,AG-

1a,AH  pro GIS, nabídka z 2.5.2011 a to za cenu  61.000,- Kč /včetně DPH/.
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11.  ZM rozhodlo zadat firmě GEOKOMP,spol.s.r.o., Musilova 1, Brno III etapu zaměření a

zpracování dat stok kanalizačního řadu  B,BA,BA-1,BA-2,BC,BD-1,BD-3,BF,BH,BH-1,BH-2,BH-3 

pro GIS, nabídka z 2.5.2011 a to za cenu  55.000,- Kč /včetně DPH/.

12.  ZM rozhodlo podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle ust. § 50,

písm. a občanského zákoníku, a to ve věci výstavby „Kanalizace a ČOV, Šaratice, Zbýšov,

Hostěrádky- Rešov“. Jedná se o využití pozemku p.č. 2484/3, k.ú. Újezd u Brna.  ZM pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.

13.  ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na výměnu oken na nemovitosti patřící městu  čp. 876, ul.

9. května, Újezd u Brna.

14.  ZM rozhodlo vyvěsit záměr o prodeji 8 bytů v bytovém domě čp. 876, ul. 9. května a to  pouze

nájemníkům. 

15.  ZM ukládá RM, aby zabezpečila dotaci na zateplení vojenského objektu, včetně výměny oken

a ústředního topení. 

16.  ZM ukládá RM, aby zabezpečila dotaci na zateplení radnice, výměny oken a topení.

17.  ZM  rozhodlo o pořadí firem na  dodávku oken na ubytovnu pro soc. slabé:

  1. PRAMOS,a.s., Brněnská 577, Šitbořice

  2. OKNA MACEK, Nádražní 1701, Dubňany

  3. MA – CONSTRUKT s.r.o., Příční 166, Brankovice

18.  ZM rozhodlo, že střecha na ubytovně pro soc. slabé bude z extrudovaného  polystyrénu a 

tento bude přikryt izolační nepropustnou hmotou.

20. ZM  vzalo na vědomí, že třída v Základní škole Újezd u Brna, na kterou jsme obdrželi

1.200.000,- Kč dotaci od JMK,  je těsně před dokončením. RM povolila  vícepráce, a  to výměnu 

světel, která byla cca 25 let stará, neodpovídala normě.


