
USNESENÍ č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) konaného dne
5.11.2012

1. ZM rozhodlo upřednostnit, v případě výstavby infrastruktury,  projekt lokality  Nad Sklepy,
protože na tento má město již stavební povolení.

2. ZM pověřuje Radu města (dále jen RM), aby zahájila výběrové řízení na dodavatele stavby
lokality Nad Sklepy,  které by odpovídalo normám dotačního titulu.

3. ZM rozhodlo, aby byla pověřena firma, nebo odborník, který by zjistil, zda  projekt lokality
Nad Sklepy dává možnost zabezpečení dotačního  titulu a popř. o něj požádat.

4. ZM rozhodlo, že bude provedena rekonstrukce lokality -  náměstí Sv. Jana. Za podklad pro
VŘ  na dodavatele  projektové dokumentace bude použita studie  arch.  Milana Mlejnka.

5. ZM rozhodlo, že má být osloveno 5  projektantů, kteří připraví návrh řešení  lokality náměstí
Sv. Jana. Projekt bude předložen ZM, jako výběrové komisi, a to  rozhodne, který z návrhů
bude  akceptovatelný.

6. ZM pověřuje RM, aby zjistila, zda na  projekt „Revitalizace nám. Sv. Jana“  je možnost
požádat o dotaci a popř. o ni požádala.

7. ZM pověřuje členy ZM, aby do 20 dnů předali návrhy projektantů, kteří mají být osloveni k
projektové činnosti  na akci „Revitalizace náměstí Sv. Jana“.

8. ZM rozhodlo, že v lokalitě Za Tratí má být dle projektové dokumentace fi. AREKOP
zbudována   infrastruktura, a to včetně vozovky.

9. ZM pověřuje RM, aby se zaobírala projektovou dokumentací, kterou vypracovala fi. AREKOP
a současně, aby připravila podklady pro žádosti o stavební povolení na akci lokality Za Tratí.

10. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012, o místním poplatku  za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálního
odpadu.

11. ZM schvaluje poplatek za  PDO na rok 2013  -  650,- Kč/osoba.         
12. ZM schvaluje směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
13. ZM bere na vědomí, že  byl předložen dílčí audit -  kontrola MŠ, ZŠ a kontrola plnění

povinností ZM.
14. ZM bere na vědomí, že bylo odkoupeno kuchyňské zařízení restaurace Rychta, dle

rozhodnutí ZM,  za  cenu 350.000,- Kč, dle předloženého seznamu.
15. ZM bere na vědomí, že bylo zvýšeno nájemné nájemci restaurace Rychta o částku 2.400,-

Kč/měsíc, tj. o 28.800,- Kč/ rok   za pronájem kuchyňského zařízení.
16. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku   p.č. 29/8, k.ú. Újezd u Brna. Záměr byl

řádně  vyvěšen  a nebylo z řad občanů výhrad. Cena za 1m  činí 150,- Kč, ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

17. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS pro rok
2013, uzavřenou mezi firmou KORDIS JMK a Městem Újezd u Brna.  ZM pověřuje starostu
města podpisem  dodatku č. 9.

18. ZM rozhodlo, aby u hřbitova bylo rozšířeno parkoviště  na max. možnou míru.
19. ZM ukládá RM, aby zabezpečila projekt na rozšíření parkoviště u hřbitova.
20. ZM rozhodlo, aby poplatek stočného na r. 2013  činil  500,- Kč/bez DPH/osoba/rok  a za

fyzickou osobu podnikající a každou zaměstnanou osobu 820,- Kč bez DPH/rok.  K cenám
bude připočteno DPH dle platné sazby pro rok 2013.       

21. ZM rozhodlo pořídit do zasedací místnosti  WiFi připojení.

 


