
USNESENÍ Č. 23 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
)DÁLE JEN ZM), KONANÉHO DNE
15.4.2013

1. ZM schválilo na svém zasedání dne 15.4.2013 celoroční hospodaření města a „Závěrečný

účet Města Újezd u Brna za rok 2012“, a to bez výhrad. Návrh  Závěrečného účtu Města

Újezd u Brna za rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce města dne 27.3.2013 a sňat

12.4.2013.

2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve výši  1.704.900,- Kč. Rozpočtové opatření je

vyrovnané.

3. ZM vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ.

4. ZM vzalo na vědomí zápisy  finančního a kontrolního výboru konaného dne 3.4.2013.

5. ZM schválilo  účetní uzávěrku Města Újezd u Brna za rok 2012 bez výhrad.

6. ZM schválilo přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 2.886.110,14 Kč

z účtu č. 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 – nerozdělený

zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

7. ZM schválilo směrnici pro zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu. Tato směrnice

nahrazuje směrnici  schválenou ZM dne  5.11.2012.

8. ZM Újezd u Brna rozhodlo vložit svoje katastrální území  do občanského sdružení MASS, Za

Humnama 2014-2020, Křenovice.

9. ZM schvaluje vložení území města do územní působnosti integrované strategie MASS o.s.,

Za Humnama 2014-2020, Křenovice.

10. ZM rozhodlo, že koupaliště bude zadáno k projektování jako koupaliště klasické.

11. ZM rozhodlo, že má být  vyprojektováno koupaliště nerezové,  rozměrů  50 x 25 m.

12. ZM rozhodlo, že v případě, pokud město neobdrží dotaci na koupaliště,  nechá projekt

v nerezovém provedení převést na úsporný projekt,  navržený v plastové formě  Ing. arch.

Alexandrem Durchanem.



13. ZM ukládá Radě města (dále jen RM) zabezpečit projekt  koupaliště v provedení klasickém,

nerezovém.

14. ZM rozhodlo  revokovat rozhodnutí ZM ze dne  25.2.2013, týkající se ceny pozemku

za 1m  p. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna  ve výši 350,- Kč a rozhodlo o ceně nové, tj. 300,-

Kč/m     pozemku z důvodu  jeho zatížení .

15. ZM rozhodlo vyměnit v nemovitosti – bytovém domě  č. p. 876 na ul. 9. května všechny

pojistkové jednotky v každém bytě tak, aby odpovídaly normě.  ZM ukládá RM oslovit 3

nezávislé firmy s nabídkou ceny.

16. ZM  rozhodlo podat žádost  o  dotaci na „Nadstavbu nemovitosti  /sociální ubytovny/ č. p.

1050,  Újezd u Brna“  o jedno patro.  

17. ZM rozhodlo zadat projekt  na „Nadstavbu   sociální ubytovny č. p. 1050, Újezd u Brna“.

18. ZM ukládá RM provést oslovení tří projektantů na akci: „Nadstavba   sociální ubytovny č. p.

1050, Štefanikova, Újezd u Brna“, kdy rozhodujícím kritériem bude cena, čas vyřízení

stavebního povolení, aj. .

19. ZM rozhodlo  zadat  projekt na  vyrovnání betonového dna vodní zdrže na ČOV.

20. ZM rozhodlo, aby v rámci projektu na vyrovnání betonového dna vodní zdrže na ČOV  byl

zpracován projekt česel v ČOV.

21. ZM ukládá RM připravit  výběrové řízení na dodavatele a realizaci projektu úpravy dna vodní

zdrže a osazení česel.

22. ZM rozhodlo požádat o dotace  na  tyto akce:

1. Pořízení mobilní kompostárny.

2. Výměna oken, zateplení tělocvičny ZŠ.

3. Výměna oken, zateplení radnice.

4. Koupaliště.

5. Stará hora – střelnice.

6. Nadstavba ubytovny pro sociálně slabé na ul. Štefanikova.

2 

2


