
USNESENÍ č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 9.2.2009 

1. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na provozovatele kurtů, tělocvičny a klubu za těchto

podmínek –

  1/ Cena, návrh

  2/ nástin provozu a údržby

  3/  způsob dozoru při provozu

  4/ zodpovědnost za provoz

  5/ návrh pojištění

  6/ garantované termíny provozu

  Všechny tři objekty budou v nájmu v čase, kdy není školní vyučování, což značí od pondělí do

pátku  v době od 14,00 – 22,00 hodin,  v sobotu a neděli do 7,00 – 22,00 hodin. Výběrové řízení

bude vyvěšeno na  úřední desce po dobu  30 dnů a vyhlášeno místním rozhlasem. Komise na

zpracování RM, rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce provede Zastupitelstvo města. Schváleno 

všemi hlasy.

2. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele  realizaci skládky TKO

  Kritéria:

  1/ Všeobecná výhodnost nabídky

    2/ cena

  3/ termín výstavby

  4/ záruky provedeného díla

  5/ ISO – certifikát

  6/ Podmínky z dotačního titulu

  7/ Penalizace

  8/ Vyhodnocení dle dotačního titulu

3.  ZM  rozhodlo vyhlásit výběrové řízení  na dodavatele výběrového řízení skladky TKO

   Kritéria:

  1/ kvalita zpracování nabídky



  2/ záruky, že VŘ bude provedeno dle podmínek dot. titulu

  3/ cena za provedené výběrové řízení

  4/ rozsah navrhované služby, včetně vyhodnocení  dle dotačního titulu

4.  ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na  na nájemce revitalizované skládky TKO

  Kritéria:  1/  cena – nájem za pronajaté prostory

  2/  kvalita navrhovaného využití

  3/  doba pronájmu

  4/ reference firmy 

5.  ZM přijalo zprávu o  výsledku  hospodaření města k 31.12.2008.

6.  ZM rozhodlo, že v jídelně Základní školy bude v rámci rekonstrukce podlahy provedeno

obložení stěny u výdejních  okének, jedná se o 48 m   obkladů, včetně dalších oprav omítek, a to

v ceně 45.000,- Kč.  O těchto 45.000,- Kč bude navýšen rozpočet Základní školy.

7.   ZM rozhodlo zateplit a opravit podhled stropu v hale budoucí hasičské zbrojnici.

Pověřuje místostarostu a ing. Zdenka Mácu, aby požádali o další návrh ceny, aby bylo možno

srovnat v Radě města  výhodnost a nevýhodnost 2 nabídek.  ZM pověřuje Radu města, aby

rozhodla o výhodnosti nabídek a  zadala  realizaci  nejlepší nabídce. Cenová nabídka bude ve

dvou provedeních,  kazetový podhled KASOROK,  a sádrokartonový podhled.

8.  ZM rozhodlo podepsat  smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného  břemene

s Jihomoravským krajem, a to  na zbudování plynovodu na pozemku  p.č. 111/1 , k.ú. Újezd u

Brna. ZM  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9.   ZM odsouhlasilo záměr výstavby 3 bytů v půdní prostoře fotbalových šaten. Nejdříve,  než 

bude zadána projektová dokumentace,  je zapotřebí zjistit, zda v této prostoře je tento záměr

možný. ZM pověřuje ing. arch. Jakubcovou  zajištěním vyjádření,  a to do 14 dnů.

10. ZM bere na vědomí, že byl proveden audit hospodaření města  za rok 2008. Při přezkoumání

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11.  ZM rozhodlo, že stočné,  na které není uzavřena smlouva mezi městem a odběratelem, 

bude kopírovat cenu stočného za 1m  odebrané vody, stanoveno firmou VaK Vyškov.

12. ZM rozhodlo zateplit a opravit podhled stropu v hale budoucí hasičské zbrojnici.

Pověřuje místostarostu a  ing. Zdenka Mácu, aby požádali o další návrh ceny, aby bylo možno

srovnat v Radě města výhodnost a nevýhodnost 2 nabídek.  ZM pověřuje Radu města, aby
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rozhodla o výhodnosti nabídek a  zadala  realizaci  nejlepší nabídce. Cenová nabídka bude ve

dvou provedeních, - kazetový podhled KASOROK,  a sádrokartonový podhled.

13.  ZM  rozhodlo, že plesová sezona je ve vyhlášce míněna pouze  do popeleční středy. Znění

bude zapracováno do místní vyhlášky.

14.  ZM  rozhodlo, že na 6 místech města  zbuduje přístřešek na  sběrná místa odpadu, a to na ul.

Rozprýmové, 9.května, U hřiště, U Jirgalů, ul. Rybářská a před  restaurací Rychta.  Za podklad k

rozhodnutí posloužila fotodokumentace a cenový návrh  firmy SMART TECHNIK a.s., Újezd u

Brna. ZM výkonem tohoto rozhodnutí pověřuje Radu města. 

15.  ZM  rozhodlo  zadat opravu elektroinstalace k přečerpávací stanici ČOV panu Ladislavu

Duranovi, Ulička 1, Brno, a to za cenu  38.550,- Kč /bez DPH/. ZM pověřuje  místostarostu 

podpisem smlouvy s dodavatelem  díla.

16.  ZM vzalo na vědomí přípis Ministerstva zemědělství, útvaru Pozemkového úřadu Brno-venkov,

týkající se  zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Brna. Současně ZM bere na

vědomí, že  projektantem KPÚ se stala, na základě výběrového řízení dle zák.č. 137/2006 Sb. o

veřejných zakázkách, firma  Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno .

17.  ZM se rozhodlo zřídit základní uměleckou školu v Újezdě u Brna za předpokladu, že půjde

o školskou právnickou osobu.

18.  ZM  rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy Újezd u Brna z 5.2.2009 a odsouhlasilo výjimku

z počtu dětí podle § 23, odst. 3. zák.561/2004 Sb., a to  povolení výjimky z počtu  24 dětí na  25

dětí ve všech  třídách naší MŠ /4 třídy/.

19.   ZM odsouhlasilo předložený návrh Mateřské školy  Újezd u Brna ze dne  5.2.2009, a to

stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání . 

20.  ZM  rozhodlo uvolnit 70.000,- Kč na zakoupení  tlakového kotle  KE 22  do Základní školy

Újezd u Brna a to tak,  že navýší Základní škole rozpočet o 70.000,- Kč s tím, že  30.000,- si

Základní škola zabezpečí z rozpočtu  základní školy.

21.  ZM rozhodlo  podepsat dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720146775, a to s Kooperativou -

pojišťovnou, městem Újezd u Brna a OK Group a.s. Tato pojistná smlouva se týká pojištění 

majetku města.

22.  ZM  rozhodlo  ke dni  28.2.2009 ukončit  nájemní smlouvu s paní Drahomírou 

Popelákovou, byt  v Pensionu č, bytu 306 z  důvodu úmrtí.

23.   ZM rozhodlo,  na doporučení sociálně-zdravotní komise,  přidělit  byt č. 306  paní Františce

Švandové,  ul. Štefanikova 123, Újezd u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy, a to do

1.3.2009.



24.  ZM rozhodlo  ukončit nájemní smlouvu  na byt č. 308 v Pensionu s paní Mahovskou ke dni

28.2.2009.

25.  ZM rozhodlo přidělit byt č. 308 v Pensionu pro důchodce panu Františku Cardovi, nyní bytem

Družstevní 87, Újezd u Brna

26.  ZM rozhodlo o úhradě  nákladů z fondu oprav v městských bytech následovně:

  a/ neinvestiční náklady v bytě si bude hradit každý nájemník v plné výši /běžná údržba/

  b/ na investiční náklady poskytne  nájemník  částku ve výši  2.000,- Kč a 10% ze zústatkové ceny,

zbývající částku  doplatí město.

27.  ZM rozhodlo, že město  provede digitalizaci infrastruktury města.

28. ZM rozhodlo zadat vypracování studie  na revitalizaci  lokality  Nad sklepy, Újezd u Brna  firmě

Alfing  Zlín, spol. s.r.o., J. Staši 165, Zlín-Malenovice  za cenu 21.000,- Kč, a pověřuje starostu

města podpisem smlouvy o dílo.

29.  ZM  rozhodlo zaplatit dětem  vstupné do divadla  Polárka  dne 21.3.2009,  a dále rozhodlo

zaplatit  náklady na dopravu, a to pouze dětem. Rodiče, kteří doprovází děti do divadla  si dopravu

hradí sami.


