USNESENÍ Č. 22 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
- DÁLE JEN ZM ZE DNE 25.2.2013
1. ZM bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku města za rok 2012.
2. ZM přijalo zprávu hlavní inventarizační komise ze dne 28.12.2012.
3. ZM bere na vědomí zprávu likvidační komise města. ZM schválilo vyřazení majetku města a
pověřuje místostarostu ekologickou likvidací.
4. ZM bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 6, které bylo schváleno ZM dne
17.12.2012.
5. ZM schválilo rozpočtové opatření č . 1.
6. ZM rozhodlo odepsat pohledávku vůči fi. GAYA CORPORATION z důvodu nevymahatelnosti. Na
firmu byl vyhlášen konkurz.
7. ZM přijalo výsledek finančních kontrol za rok 2012 organizací zřízených městem.
8. ZM přijalo zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad. Audit provedla firma
TOP AUDITING.
9. ZM souhlasí s plánovanými akcemi města.
10. ZM souhlasí se seznamem akceptací akcí Újezd u Brna a pověřují starostu města, v případě
obdržení dotace, podepsat smlouvu na „Revitalizaci parku, čistota města – čistící vůz, snížení
náročnosti objektu velitelství Stará hora“.
11. ZM rozhodlo zabezpečit výstavbu pomníku letecké katastrofy, která se stala v roce 1962 na
Staré hoře v k.ú. Újezd u Brna.
12. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p.č. 3258/121 za dohodnutou cenu 350,- Kč/m2. RM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
13. ZM rozhodlo výstavbu cca 10 bytů, která již byla projednána, a to v lokalitě sousedící s
pozemkem vedle Pensionu a vedle mlýna, administrativně a projektově připravit, avšak za
předpokladu, že by výstavba vyhověla podmínkám případného dotačního titulu.
14. ZM pověřuje starostu města zahájením možného jednání s ROP ve věci dostavby Mateřské
školy. ZM rozhodlo o dostavbě MŠ a o dofinancování MŠ za předpokladu, že na ni budou
zabezpečeny finanční prostředky z dotace.

15. ZM rozhodlo zokruhovat vodovod v ul. U Hřiště, a to na pozemcích p.č. 318, 319, 374/1,
2378/5, k.ú. Újezd u Brna. ZM ukládá RM, aby zabezpečila řádné VŘ na dodavatele.
16. ZM rozhodlo, pokud bude majitel nemovitosti č.p. 590 – pan František Muric souhlasit, opravit
na jeho nemovitosti štítovou zeď sousedící s parkem JUDr. Jana Haluzy. ZM ukládá RM zpracovat
podmínky a smlouvu na opravu štítu, dále ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
17. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení na prostory městské knihovny. ZM rozhodlo vytvořit
z členů ZM komisi, která stanoví podmínky pro VŘ na lokalitu umístění knihovny - Ing. Pavel
Petlák, Ing. Miloš Zapletal, Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Ing. arch. Helena Jakubcová a Ing. Marie
Kozáková.
18. ZM odsouhlasilo návrh kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 410, k.ú. Újezd u Brna panu
Marku Lejskovi, cena za pozemek činí 150,- Kč/m2. ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy.
19. ZM rozhodlo poskytnout na Mezinárodní trojutkání týmu „Bitva tří císařů a Brno-Open 2013“
finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
20. ZM rozhodlo pořídit průkaz energetické náročnosti budov města a energetického auditu, který
vychází ze zákona, a to z novely zák.č. 406/2000 Sb. a dále dle zák.č. 318/2012 Sb.
21. ZM bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí RM ze dne 7.1.2013, a to poskytnout ZŠ
100.000,- Kč na nákup potřebných předmětů k výuce.

