
USNESENÍ  č. 18 - ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM), konaného dne  18.6.2012

 

1.      ZM rozhodlo nevyhovět požadavkům obyvatel z ul. Rozprýmova a  nerušit stávající velké

pískoviště.

2.      ZM schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný  účet města Újezd u Brna za rok 2011

bez výhrad.

3.      ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

4.      ZM  schvaluje územní plán města Újezd u Brna. 

5.      ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 3365 o výměře 696 m , k.ú. Sokolnice nejvyšší nabídce

1. Leoš Novák                                              600.000,- Kč

2. Olesja Drohobecká                                   500.000,- Kč

3. ČEGAN FOREST             v.d.                      313.200,- Kč

4. Mgr. Parma

   ing. Chudáček

   ing. Janoušek                                             16.704,- Kč

6.      ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích. 

7.      ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2012 o místním poplatku za provoz,

shromaždování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu.

8.      ZM rozhodlo poskytnout  občanskému sdružení „Naše malé dítě“  pro školní rok 2012-2013 

částku ve výši 200.000,- Kč na náklady, které musí být na konci dotačního období vyúčtovány.

9.      ZM   rozhodlo požádat ing. arch.  Hanu Šemberovu, aby sdělila proč projekt na výstavbu

pavilonu MŠ  trvá tak dlouho. 

10.  ZM rozhodlo, že Rada města podá žádost o asanaci budov, WC a sociálního zařízení v areálu

koupaliště / až po restauraci. 

11.  ZM rozhodlo o  odstranění technologického zařízení koupaliště z důvodu jeho nefunkčnosti. 

12.  ZM  rozhodlo udělit klíč od města panu  Ludvíkovi Kolkovi, včetně čestného občanství. 

13.  ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 402, výměra 21 m , k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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14.  ZM bere se souhlasem na vědomí, že byla městu poskytnuta investiční dotace JMK na terénní

vozidlo pro JSDH. 

15.  ZM se rozhodlo realizovat projekt vozidla dle žádosti o dotaci. 

16.  ZM rozhodlo zakoupit vozidlo pro hasičský sbor dobrovolných hasičů,  zn. DCIA DUSTR do

380.000,- Kč.ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

č.j. 13295/12/OKH

17.  ZM rozhodlo přijmout dodatek č. 2 ke SOD č. 600/23/2010 – akce „Obřadní síň“. ZM pověřuje

starostu města podpisem  dodatku č. 2

18.  ZM bere na vědomí zápis  z kontrolního dne na akci „Obřadní síň“.

19.  ZM pověřuje Radu města, aby zabezpečila  zaměření hrobových míst  v areálu hřbitova

20.  ZM souhlasí se záměrem  odkoupit  pozemek p.č. 3258/121,k.ú. Újezd u Brna,  vedený na LV

č. 754 a pověřuje Radu města kompletní přípravou  tohoto záměru. 

21.  ZM rozhodlo, aby Město  Újezd u Brna  nadále  provozovalo  ČOV.

22.  ZM rozhodlo uzavřít  pojištění na  škody způsobené havárií na  „Vodohospodářské

infrastruktuře města“, včetně  případných sankcí. 

23.  ZM rozhodlo zrušit koncesní řízení na  „Provozování vodohospodářské infrastruktury města

Újezd u Brna“.


