USNESENÍ č. 33 ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM), konaného dne 14.4.2014
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek akce „Újezd
u Brna – ul. U Hřiště, prodloužení a zokruhování vodovodu – II. etapa“.
2. ZM schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Újezd u Brna – ul. U Hřiště, prodloužení a
zokruhování vodovodu – II. etapa“ v tomto pořadí:
a) COLAS CZ, oblast JIH, provozovna Brno, Tyršova 748, 664 42, Modřice;
b) POZEMSTAV Brno, a.s., Masarykova 427/31, Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ.
ZM ukládá místostarostovi města provést kompletní administraci výběrového řízení.
3. ZM města rozhodlo nepodepsat smlouvu č. 111012003 o poskytnutí podpory ze SFŽP,
v rámci Operačního programu ŽP na zateplení objektu v lokalitě Stará hora.
4. ZM rozhodlo nepřijmout dotaci SFŽP ČR, protože není možné naplnit podmínky dané
smlouvou, k objektu není zbudována cesta a finanční účast fondu je nižší než finanční účast
města.
5. ZM přijalo studii a se záměrem výstavby bytů pro sociálně slabé souhlasí za předpokladu, že
na stavbu obdržíme dotační titul.
6. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila studii záměru objízdnosti přes parcely majitelů
pozemků kolem mateřské školky.
7. ZM rozhodlo pořídit výtah pro ZŠ Újezd u Brna dle projektové dokumentace a ukládá Radě
města zjistit, zda je možné dosáhnout na dotaci, pokud ano, ZM rozhodlo tuto dotaci přijmout.
8. ZM rozhodlo postavit v místě parku JUDr. Jana Haluzy, u nemovitosti v majetku pana
Františka Murice, stavbu venkovní knihovny /viz. projekt/. ZM ukládá Radě města, aby
zahájila výběrové řízení na dodavatele knihovny a současně, aby zahájila jednání o stavební
povolení.
9. ZM rozhodlo pokračovat v projektové dokumentaci na nadstavbu soc. bytů a dále rozhodlo,
aby okamžitě, jak bude možné, bylo požádáno o dotaci na soc. byty.
10. ZM nadále trvá na tom, že hodlá zateplit tělocvičnu ZŠ, včetně výměny oken. Výběrové řízení
na dodavatele projektové dokumentace bylo provedeno. Je podána žádost o dotaci na SFŽP.
11. ZM nadále trvá na tom, že rekonstrukce objektu č. p. 170 na knihovnu bude pokračovat a
výstavba bytů musí proběhnout co nejdříve, vzhledem k potřebám města.
12. ZM dále trvá na svém rozhodnutí, že z koupaliště hodlá zbudovat multifunkční středisko
sportu.
13. ZM rozhodlo, že v parku, který je revitalizován, mají být dokončeny 2 hřiště a cestičky. ZM
ukládá Radě města, aby zabezpečila na tato dětská hřiště zařízení dle doporučení členů
zastupitelstva.
14. ZM schválilo celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna a rok
2013“ bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2013 byl vyvěšen na
úřední desce města dne 19.3.2014 a sňat dne 4.4.2014.
15. ZM bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 3, které bylo
schváleno Radou města dne 24.3.2014.
16. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 4.
17. ZM vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly v MŠ a ZŠ, tato kontrola byla provedena
dne 26.3.2014. Nebyly zjištěny nedostatky.
18. ZM přijalo se souhlasem zápis finančního a kontrolního výboru, konaného dne 26.3.2014
bez výhrad. V žádných kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
19. ZM bere se souhlasem na vědomí výsledky výběrového řízení na:
a) automatizovaný externí defibrilátor;
b) kamerový systém města – projekt;
c) kanalizace Újezd u Brna – polohové a výškové zaměření – III. etapa.
20. ZM odsouhlasilo postup na zpracování návrhu dílčí změny ÚP města Újezd u Brna.
21. ZM rozhodlo zakoupit od 9 majitelů v lokalitě Stará hora pozemky ve výměře 16642 m2,
nabízená cena městem 19,- Kč/m2 - celkem 316.198,- Kč.
Dále ZM ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy.
22. ZM rozhodlo požádat o dotaci na územní plán, popř. na změnu územního plánu.
ThDr. Jan Hradil, Th.D. - starosta

Karel Hradský - místostarosta

