
USNESENÍ č.  13 ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM), konaného dne 12.12.2011

1.      ZM rozhodlo, jako zadavatel v uvedeném řízení,  zadaném v souladu s §3a zákona č.

139/2006 Sb.  o koncesních smlouvách a koncesním řízení s odkazem na ust. zák.č. 137/2006

Sb.  o veřejných zakázkách na zákl. ustanovení  § 81. o veřejných zakázkách, o výběru

nejvhodnější nabídky uchazeče VaS a.s., Brno /dle doporučení hodnotící komise/. ZM rozhodlo

pověřit  starostu města  podpisem smlouvy za předpokladu, že smlouva bude mít v sobě zahrnutu

skutečnost, že stočné bude hrazeno dle spotřeby vody.

2.      ZM bere na vědomí zápisy ze zasedání Rady města od posledního zasedání Zastupitelstva

města, tj. 24.10.2011.

3.       ZM schválilo  rozpočtové opatření č. 6.

4.       ZM pověřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní Ing. Janu Jarošovou

provedením rozpočtového opatření č. 7, a to ke dni  31.12.2011, i v případě, že se bude měnit

objem rozpočtu, či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy.

5.       ZM rozhodlo odepsat pohledávku za UNION bankou ve výši 21.278,77 Kč. ZM pověřuje Ing.

Janu Jarošovou proúčtováním tohoto odpisu.

6.       ZM schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 „Rozpočtový výhled“ na období 2013 –

2016.

7.       ZM rozhodlo poskytnout příspěvek sdružení „Naše malé dítě“  ve výši 15.000,- Kč/měsíc na 

mzdu vychovatelky za období listopad 2011 až červenec 2012.

8.       ZM Újezd u Brna přijalo vyrovnaný rozpočet  na rok 2012.

9.       ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke SOD č. 0600/23/2010, jedná se o dodatek mezi

Městem Újezd u Brna a firmou Pozemstav Brno, kde předmětem dodatku je dokončení stavby  a

navýšení ceny o 1.294.680,20 Kč. Cena celého díla včetně DPH je 7.768.081, 20  Kč. Termín

dokončení stavby je 31.5.2012. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku.

10.   ZM přijalo bez výhrad zprávu finančního  výboru  ze dne  4.11.2011.

11.   ZM přijalo bez výhrad zápis z kontrolního výboru ze dne 9.11.2011.

12.   ZM rozhodlo zadat fi. COLAS CZ, Praha  a.s.   opravu vjezdů, vchodů a parkovacích stání na

ul. Štefanikova, a to napojením nové komunikace na  výše jmenovanou infrastrukturu města. ZM

rozhodlo podepsat  SOD s fi. COLAS  CZ Praha, a.s.  č. 1123063, a to za cenu 129.779,80 Kč

/včetně DPH/. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.



13.   ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 8 o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující

nadstandard IDS pro rok 2012.

14.   ZM rozhodlo, že všechny chodníky, které jsou nevyhovující,  mají být znovu zmonitorovány a

má být opětovně obnovena výměra a zjišťovací protokol těchto nedostatků. Jako základ k tomuto

šetření má posloužit zpracovaná studie neopravených chodníků k datu 17.2.2012.

15.   ZM Újezd u Brna rozhodlo pojmenovat ulici  - „Krátká“. Jedná se část města, která dosud

nebyla pojmenována a kde v loňském roce byla  provedena výstavba bytů, ZM pověřuje referentku

V. Mrkvicovou a starostu města  administrativním zabezpečením.

16.   ZM  rozhodlo, že rekonstrukce koupaliště bude provedena v úsporné formě plastbeton, či

podobné a nebude provedena v nerezu.

17.   ZM rozhodlo, že se má v roce 2012 dopracovat studie rekonstrukce nám. Sv. Jana. Ukládá

Radě města oslovit 5 projektantů.

18.   ZM rozhodlo  pronajmout ordinaci v budově bývalé Telefonika – O   dětské lékařce MUDr.

Jonasové a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
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