USNESENÍ č. 26, ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 9.9.2013.
1.

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je vyrovnané.

2.

ZM přijalo předložený záměr pro 5. letý plán rozvoje města.

3.

ZM Újezd u Brna schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Újezd u

Brna/427/13/N, KS 1209000333 uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u
Brna a JMP Net s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, týkající se uložení plynofikace obce, uložené
v pozemcích města p. č. 737/1 v celkové délce 22,39 m, p.č. 3258/7 v celkové délce 253,80 m, p.
č. 3258/16 v celkové délce 13,49 m, p. č. 3258/19 v délce 24,08m, p. č. 3258/92 v délce 75,78m, p.
č. 3258/102 v délce 22,09 a p. č. 3258/103 v délce 30,96 m, na dobu neurčitou, a to za
jednorázovou úhradu 500,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
4.

ZM Újezd u Brna rozhodlo o výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene na

uložení zařízení plynofikace obce, které je uloženo v pozemcích od č. p. 990 po blok „E“. ZM
ukládá starostovi města podepsat smlouvu o věcném břemenu.
5.

ZM rozhodlo odprodat část pozemku p.č. 3258/16, k.ú. Újezd u Brna za účelem zřízení

stavebního místa a příjezdové komunikace. ZM ukládá RM, aby žadatel Ing. Romana Benešová a
Ing. Petr Beneš zabezpečili přesné zaměření potřebné části pozemku, a teprve po tomto
zaměření bude věc rozhodnuta s konečnou platností.
6.

ZM rozhodlo udělit souhlas vlastníka pozemků s dělením pozemků, se zápisem a změnou

druhu a způsobu využití pozemků dle geometrického plánu č. 1239-314/2011/k.ú. Újezd u Brna do
katastru nemovitostí. Jedná se o dořešení vlastnických vztahů u pozemků – p. č. 1659/2, 1780/8,
1782/3, 1780/9 – akce II/416 průtah /komunikace U Jatek – Štefanikova.
7.

ZM rozhodlo odprodat fi. E.ON pozemek p. č. 2134/2, k.ú. Újezd u Brna o výměře

na výstavbu trafostanice pro Domov pro seniory a pověřuje starostu města

16 m2

podpisem

smlouvy.
8.

ZM bere na vědomí, že byla podepsána smlouva o dílo s fi. COLAS CZ, Brno-

Modřice na

opravu zvanou „Betonáž dna dešťové zdrže ČOV Újezd u Brna“.
9.

ZM bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s Ing. arch. Hanou Šemberovou na výkon

stavebního dozoru při opravě betonové zdrže pro ČOV Újezd u Brna, a to za cenu 6.800,- Kč.
10. ZM ukládá ředitelce ZŠ, aby, dle nálezu ČŠI JMK inspektorátu, vedeného pod č. j. 779/13-B,
odstranila zjištěné nedostatky z kontroly provedené v základní škole.
11. ZM přijalo nový návrh školního řádu, resp. úpravu školního řádu, který vyplynul ze školní
inspekce.

12. ZM bere na vědomí, že městu, jako zřizovateli, byla předložena výroční zpráva ZŠ.
13. ZM rozhodlo zadat územní studii „Lokality 5 u DPS I, Újezd u Brna Ing. arch.

Václavu

Zímovi, CSc., za dohodnutou cenu ve výši 99.994,40 Kč. ZM ukládá starostovi města podepsat
smlouvu.
14. ZM rozhodlo přijmout dotaci JMK na dovybavení výstroje a výzbroje a opravu motorové
stříkačky PPS/12 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd u Brna, která činí 300.000,- Kč.
ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace č. 20549. ZM podmínky
uvedené ve smlouvě přijímá.
15. ZM bere na vědomí seznam věcí, které je zapotřebí pro JSDH z dotace zakoupit. ZM ukládá
RM, aby provedla patřičné výběrové řízení na potřebné věci, které jí ukládá zákon.
16. ZM rozhodlo prodat dvojgaráž, včetně pozemku na p. č. 2377/46, k.ú. Újezd u Brna nejvyšší
nabídce, a to panu Josefu Vachovi za cenu 201.000,- Kč a všech ostatních nákladů s převodem
vynaložených. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
17. ZM rozhodlo podpořit záměr výstavby Léčebny pro dlouhodobě nemocné Újezd u Brna
v lokalitě bývalého MB REALU.
18. ZM rozhodlo zrušit zadávací řízení na nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu
komunikací a chodníků Újezd u Brna, neboť ve lhůtě pro podávání nabídek zadavatele obdrželo
město pouze 1 nabídku.
19. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu
komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna.
20. ZM přijalo žádost ZŠ Újezd u Brna ze dne 2.9.2013, č.j. 3383, a rozhodlo žádosti v celém
rozsahu vyhovět takto:
navýšit rozpočet ZŠ o 200.000,- Kč na zakoupení nábytku do 2 tříd ZŠ;
navýšit rozpočet ZŠ o 35.000,- Kč na zakoupení kopírky do sborovny I.stupně
navýšit rozpočet ZŠ o 10.000,- Kč, které budou využity na naučnou stezku na školní zahradě
rozhodlo poskytnout navýšení rozpočtu ve výši 20.000,- Kč pro školní jídelnu /dovybavení
zákl. prostředky/;
ZM ukládá statutárním zástupcům ZŠ, aby na vše bylo provedeno řádnévýběrové řízení, teprve po
přesném určení ceny bude navýšení rozpočtu provedeno.
21. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření města formou auditu a ukládá členům
kontrolnímu a finančnímu výboru, aby zprávu projednali.

22. ZM rozhodlo, po předání nemovitosti č. p. 170, zahájit opravu části bývalé vinárny
v nemovitosti na provoz městské knihovny. ZM ukládá RM, aby zpracovalo všechny potřebné
podmínky a připravilo tuto přestavbu tak, aby vše vyhovělo zákonu.

