
 USNESENÍ č. 37 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 05.10.2009

1.  ZM rozhodlo přizvat odborníka ohledně zjištění omezení průjezdnosti těžkotonážních vozidel

přes rychmanovský most.

2.  ZM rozhodlo provést připomínkování k projektu na akci „Dům zdraví“.

3.  ZM bere na vědomí zprávu starosty města o záměru prodeje plynovodu města. Konečné

rozhodnutí bude vydáno až po určení konečné ceny za plynovod.

4.  ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na revitalizaci

lokality „Nad Sklepy“.

5.  ZM pověřuje starostu města jednáním se Zbyňkem a Ivetou Suchomelovými, nájemci

restaurace Rychta ohledně úpravy nájemní smlouvy a snížení pronájmu za pronajaté prostory.

6.  ZM pověřuje Mgr. Dejana Tošiče dopracováním požárních směrnic a evakuačního plánu

v objektu DPS, Penzionu pro seniory, základní škole a mateřské škole. Starostu města pověřuje

podpisem smlouvy s Mgr. D. Tošičem.

7.  ZM pověřuje místostarostu města zabezpečením statického posudku na prostory zasedací

místnosti na radnici.

8.  ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Ing. arch. Pokludou na zpracování

nového územního plánu za částku 495.000,- Kč, včetně DPH.

9.  ZM rozhodlo o pořízení slavnostního vyšívaného znaku města a dále rozhodlo o pořízení

slavnostní vyšívané vlajky města dle přiděleného vzoru podvýboru pro heraldiku. Dále žádá firmu

ALERION, aby poskytla návrh znaku a vlajky včetně cenového návrhu.

10.  ZM rozhodlo přijmout dar od Římskokatolické farnosti Újezd u Brna, a to kapličku

na Rychmanově p.č. 1944, k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

11.  ZM rozhodlo zpracovat a přijmout novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní

škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, IČO70990794. ZM pověřuje starostu města podpisem

zřizovací listiny pro Základní školu Újezd u Brna.

12.  ZM rozhodlo zpracovat a přijmout novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská

škola, příspěvková organizace, IČO 70990778. ZM pověřuje starostu města podpisem zřizovací

listiny pro Mateřskou školu Újezd u Brna.

13.  ZM pověřuje Ing. Zdeňka Mácu – předsedu stavební komise, aby předložil l návrh na řešení

úpravy schodů u přechodu v ul. Nádražní, u zámečnictví Vlastimila Kotolana.



14.  ZM pověřuje starostu města, Ing. arch. Helenu Jakubcovou a Ing. Zdeňka Mácu, aby připravili

seznam projektantů, kteří budou osloveni na vyprojektování protipovodňových opatření.

15.  ZM rozhodlo o podpisu mandátní smlouvy s firmou EUROFORUM CAPITAL

CONSULTING, s.r.o k zabezpečení dotace pro „Sběrné středisko odpadů Újezd u Brna“

z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady za

cenu 15.000,- Kč, v případě přidělení dotace 3% z přidělené částky. ZM pověřuje starostu města

podpisem smlouvy.

16.   ZM rozhodlo o poskytnutí příspěvku na IDS na rok 2010 ve výši 153.450,- Kč.

17.   ZM rozhodlo nevyhovět žádosti manželů Kulichových, ul. Lidická, Újezd u Brna o udělení

výjimky a poskytnutí příspěvku na narozené dítě. Důvodem je ustanovení ZM, že požádat

o příspěvek smí pouze občan s trvalým pobytem ve městě.

18.  ZM rozhodlo ukončit ke dni 30.09.2009 smluvní nájemní vztah v Penzionu pro důchodce, byt

č. 205 s paní Annou Borovičkovou, a to ze zdravotních důvodů.

19.  ZM rozhodlo přidělit byt č. 205 v Pensionu pro důchodce paní Boženě Orgoňové, U Hřiště 856,

Újezd u Brna.

20.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmy CITY STAV, s.r.o. o umístění stavebních buněk po dobu

výstavby rodinných domů na pozemek p. č. 318, k. ú. Újezd u Brna, který je ve vlastnictví města

Újezd u Brna dle přiloženého výkresu E2, situace ZOV, za úplatu 10.000,- Kč/rok.

21.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmy CITY STAV, s.r.o. o povolení oplocení pozemku p. č. 294,

295, 296, k. ú. Újezd u Brna a souhlasí s oplocením parcel 294, 295, 296, k. ú. Újezd u Brna

na hranici pozemku města p. č. 14 a 318, k. ú. Újezd u Brna. Toto povolení k oplocení se vydává

na dobu nezbytně nutnou, po dobu výstavby. Oplocení pozemků a buněk, které budou instalovány,

nesmí zasáhnout do vozovky, tj. smí být postaveny minimálně 50 cm od kraje vozovky. Tyto buňky

ani oplocení nesmí zasáhnout chodník.

22.  ZM odsouhlasilo vyvěsit záměr na pronájem pozemku p. č. 318, k. ú. Újezd u Brna za účelem

zřízení parkovacích míst.

23.  ZM rozhodlo uspořádat dne 10.10.2009 výlet do Prahy s programem návštěvy atelieru „Ulice“

a hradu Karlštejn. Dále ZM rozhodlo, že vstupy do muzeí si platí návštěvníci sami.

24.  ZM rozhodlo, že po ukončení prodeje almanachu školy bude každému žákovi

Základní školy Újezd u Brna věnován 1 almanach zdarma.

25.  ZM vzalo na vědomí žádost místních rybářů o vyčištění rybníka na Rychmanově od kalů-

bahna a o zbudování nového stavidla, které je dnes nefunkční. ZM rozhodlo, že zařadí tento úkol

do rozpočtu na r. 2010 za předpokladu, že město bude mít dostatek finančních prostředků.



26.  ZM vzalo na vědomí požadavek hasičů SDH Újezd u Brna z 15.09.2009, č. j. 3250/RM

o dovybavení hasičského oděvu a rozhodlo zařadit tuto žádost do rozpočtu na rok 2010.

27.  ZM rozhodlo, že má být prošetřen skutečný technický stav koupaliště. Dále doporučuje Radě

města, aby se pokusila zabezpečit dotaci na rekonstrukci koupaliště.

ZM rozhodlo o uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku p. č. 1999/2 o výměře 45 m , k. ú.

Újezd u Brna za dohodnutou kupní cenu 20.250,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem

smlouvy.
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