
USNESENÍ Č. 19 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA,
KONANÉHO DNE 1.10.2012, (DÁLE JEN
ZM)

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
2. ZM vzalo na vědomí provedený audit  hospodaření města  za období 01-07/2012.
3. ZM vzalo na vědomí, že byly provedeny povinné  kontroly MŠ a ZŠ, jak ukládá zákon.
4. ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 1752, k.ú. Újezd u Brna panu M. Vrbovi za stanovenou

cenu 450,- Kč, celkem 94.500,- Kč a pověřuje ST města podpisem kupní smlouvy.
5. ZM pověřuje ST města o dalším jednání o odkoupení nemovitosti patřící fi. Alfa Agro na ulici

9. května.
6. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na směnu pozemku  p. č. 1449/8 ve vlastnictví pana Pavla

Paseky za pozemek p.č. 1482 o výměře 30 m2 a p. č. 1485 o výměře 28 m2, které jsou  ve
vlastnictví města. Směna bude bezúplatná.

7. ZM rozhodlo, po vyvěšení záměru v případě, že nebude dalších žadatelů,   vysměňovat 
pozemek  p. č. 1449/8, za pozemky města -   p. č. 1482  a  p..č. 1485, k.ú. Újezd u Brna. ZM
pověřuje ST podpisem směnné smlouvy.

8. ZM bere na vědomí platnost nového územního plánu  od 19.7.2012.
9. ZM rozhodlo vyřadit  starý  územní plán města Újezd u Brna z majetkové  evidence.

10. ZM rozhodlo vzít na přístavbu MŠ  úvěr a pověřuje RM výběrem dodavatele úvěru.
11. ZM rozhodlo opravit chodník na ulici Komenského od pošty po Mácovo, a to položením

zámkové dlažby.
12. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. AC 004029/10 OM, uzavřené mezi

městem Újezdu Brna a JMK. Jedná se o prodloužení termínu k výstavbě Domova důchodců
z 31.12.2012 do 31.12.2015.

13. ZM přijalo nový  „Jednací řád zastupitelstva města Újezd  u Brna“.
14. ZM souhlasí s přijetím dotace z JMK na  výstavbu učebny fyziky pro ZŠ, a rozhodlo tuto

dotaci přijmout.
15. ZM rozhodlo potvrdit výsledek pořadí hodnotící komise nejvýhodnější nabídky na dodavatele 

učebny fyziky v Základní škole Újezd u Brna v tomto pořadí: 
1/ KXN CZ Hradec Králové – 917.470,- Kč, včetně DPH
2/ MY Dva Group, Brno – 1.048.387.67 Kč, včetně DPH.

16. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
17. ZM rozhodlo, že obřadní síň a hřbitov bude provozovat město a bude vybrán pracovník na

správu hřbitova, obřadní síně,  včetně okolí hřbitova. ZM pověřuje RM, aby zabezpečila, dle
zákona o výběrovém řízení, kdy o dodavateli rozhodne ZM.  

18. ZM rozhodlo odkoupit pergolu  přilehlou k restauraci „Na Rychtě“ za  částku ve výši 75.000,-
Kč.

19. ZM pověřuje starostu, aby jednal  o odkoupení  zařízení kuchyně  restaurace  „Na Rychtě“ v
rozsahu 300.000,- Kč až  350.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

20. ZM pověřuje RM zahájením výběrového řízení na  dodavatele plastových oken pro bytový
dům č. p. 961, ulice 9. května.

21. ZM souhlasí s výměnou  vadných částí dřevěných  prvků balkonů v DPS, pověřuje RM
výběrovým řízením a rozhodnutím o dodavateli.

22. ZM rozhodlo odkoupit od  firmy FLEXIL EASE s.r.o. samohybnou  kloubovou teleskopickou
plošinu HA 16PX za cenu dohodou 220.000,- Kč. ZM pověřuje místostarostu města, aby si
přizval odborníka, který ještě posoudí technický stav. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy k nákupu plošiny. ZM rozhodlo udělit výjimku ze směrnice zakázek malého rozsahu.
Důvodem rozhodnutí je skutečnost, že cena plošiny je mnohem vyšší než cena  dohodou.

23. ZM rozhodlo o změně zřizovací  listiny ZŠ Újezd u Brna a schvaluje nové znění zřizovací
listiny.



24. ZM rozhodlo, že v případě přidělení dotačního titulu TJ Sokol na rekonstrukci  povrchu
hřiště,  poskytnout, pokud bude zapotřebí, částku ve výši  10%  celkových nákladů na tuto
akci.

25. ZM bere na vědomí stanovy o.s. Rybáři Újezd u Brna ze dne 3.4.2012.
26. ZM rozhodlo, aby do zasedací místnosti MěÚ byl zakoupen diaprojektor.
27. ZM rozhodlo předat  archivní  materiál  dle předloženého seznamu  Okresnímu archivu

Rajhrad.


