
USNESENÍ č. 38 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
09.11.2009

1.  ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že firma TRIBON, s.r.o., Brno provedla montáž regálů

do spisovny /archivu/ města. Dále ZM vzalo na vědomí, že byla spisovna zpracována tak, aby

vyhovovala normám.

2.  ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch. Hanou Šemberovou na stavební dozor na akci

„Doplnění splaškové kanalizace v lokalitě Nádraží, Újezd u Brna“, a to za cenu 20.000,- Kč. ZM

pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.  ZM rozhodlo, že technické zázemí /hala/ pro pracovní skupinu města v areálu MB REALU bude

zatepleno. ZM rozhodlo, že zateplení této haly zadá firmě Roman Martečík – INTERIER MONT,

Sokolnice dle předloženého cenového návrhu za 90.897,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje starostu

podpisem smlouvy.

4.  ZM vzalo na vědomí žádost Mgr. Jiřiny Kozoňové ve věci nabídky psychologických služeb,

trénování paměti pro seniory, psychologické poradny v základní škole a mateřské škole a rozhodlo

neuzavřít s Mgr. Kozoňovou smlouvu.

5.  ZM bere na vědomí, že byla zpracována žádost o dotaci na zařízení jídelny a vybavení jídelny

základní školy ve výši 200.000,- Kč. ZM rozhodlo, že pokud základní škola obdrží dotaci

od Jihomoravského kraje na vybavení jídelny stoly a židlemi, doplatí město rozdíl mezi dotací a

realizací. 

6.  ZM vzalo na vědomí, že ředitelka Základní školy Újezd u Brna poskytne dne 16.11.2009

ředitelské volno žákům a učitelům školy.

7.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti základní školy ze dne 27.10.2009, a to takto: Svačinky pro žáky

základní školy budou od 01.11.2009 stát 9,-Kč/žák/den, obědy pro důchodce se zvýší z 37,- Kč

na 40,- Kč/oběd, obědy závodního stravování z 45,- Kč na 48,- Kč a obědy pro mimoškolní

strávníky z 44,- Kč na 47,- Kč/oběd. Důvodem navýšení je platba DPH.

8.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti základní školy ze dne 02.11.2009 a to takto: Na 1 den pitného

režimu v ZŠ se stanovuje částka 25,- Kč s předpokladem, že pitný režim se bude poskytovat v roce

2010 200 dnů.

9.  ZM rozhodlo, že dotace v roce 2010 na práci s dětmi bude, krom Nadačního fondu, přidělována

max. do výše 20.000,- Kč.

10.  ZM rozhodlo přidělit dotaci v roce 2010 na činnost – práce s dětmi, organizaci „Junák“ ve výši

15.000,- Kč. 



11.  ZM rozhodlo, že má být připraveno vybudování sedlové střechy nad objektem sociálního

bydlení v MB REALU. Současně bere na vědomí, že byly obeslány 4 firmy kvůli cenovému návrhu

– KROS STAV, a.s., ADARES, s.r.o, FRESTA, s.r.o. a ROMAN MARTEČÍK  INTERIERMONT.

12.  ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že byla dle rozhodnutí ZM podepsána smlouva s firmou

CENTROPOL na dodávku elektrické energie.

13.  ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 6.

14.  ZM rozhodlo prodat firmě JMP NET s.r.o., Brno plynárenské zařízení, včetně všech součástí a

příslušenství plynofikace města Újezd u Brna, a to za cenu dohodou 21. mil. Kč + DPH. ZM

pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

15.  ZM vzalo na vědomí výroční a pololetní zprávu základní školy z roku 2008 a 2009.

16.  ZM pověřuje Radu města, aby se zaobírala problémem zastřešení autobusové zastávky

u základní školy tak, aby množství dětí, které odjíždí do okolních obcí, mělo možnost si sednout

a byly by uchránění od deště.

17.  ZM rozhodlo udělit za vědecké zásluhy čestné občanství města Újezd u Brna profesoru PhDr.

Dušanu Uhlířovi  - autorovi knihy Slunce nad Slavkovem.

18.  ZM rozhodlo pronajmout prostoru v bloku „C“ v DPS Mgr. Aleši Dobšákovi za těchto podmínek:

Výpověďní lhůta 6 měsíců, prvé 3 měsíce nájemné ve výši 2000,- Kč/měsíc, poté 4.000,- Kč/měsíc

+ 600,- Kč/služby/měsíc. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

19.  ZM vzalo na vědomí, že Základní škole Újezd u Brna byl poskytnut příspěvek ve výši

22.229,20 Kč na proplacení faktury za nábytek do učebny.

20.  ZM rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově městského úřadu sloužící dříve jako

hasičská zbrojnice, a to za cenu 15.000,-/měsíc s tím, že tato prostora, která má celkovou výměru

94 m , bude sloužit pouze jako prodejna potravin. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

21.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmě CITY STAV, s.r.o., Nad Nádražím, Brno pronajmout část

pozemku p. č. 318, k. ú. Újezd u Brna o výměře 172,3 m , a to na 13 parkovacích míst. ZM

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku.

22.  ZM rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 522 o výměře 78 m , k. ú. Újezd u Brna manželům Vlastě

a Vlastimilovi Krejčím za cenu 450,- Kč/m . Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

23.  ZM rozhodlo žádosti z 03.11.2009 paní Drahomíry Pajpachové o prodloužení Smlouvy

o dlouhodobém pronájmu pozemku na pozemek p. č. 3580, k. ú. Újezd u Brna nevyhovět, protože

na jaře 2010 se rozhodlo zbudovat na tomto místě polyfunkční hřiště.
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24.  ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u Brna dotaci ve výši 5.000,- Kč na nátěr a opravu

oplocení objektu a prostor přidružených.

25.  ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u Brna dotaci ve výši 20.000,- Kč na práci s dětmi

v roce 2010.

26.  ZM rozhodlo o zadání zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro

lokalitu Nad Sklepy včetně vyřízení stavebního povolení, a to firmě, která již provedla studii,

ALFING ZLÍN, spol. s.r.o. Přesné podmínky a výši ceny nechť dořeší rada města.

27.  ZM rozhodlo přidělit Salesiánskému hnutí mládeže 20.000,- Kč na práci s dětmi v roce 2010.

28.  ZM pověřuje starostu a místostarostu města, aby vyřešili problém s panem Petrem Tvarůžkem

ve věci odsátí kalů s ČOV Újezd u Brna.

29.  ZM dnešním dnem žádá občany, kteří mají prostoru na zbudování knihovny, aby tuto nabídli

městu.

30.  ZM se zaobíralo žádostí pana Miroslava Mitrovského ze dne 05.11.2009, č. j.

3678/ZM/1 o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostor – prodejny tabáku a rozhodlo

vypsat výběrové řízení na prodejnu tisku a tabáku a správy WC v objektu autobusové zastávky

u radnice.

31.  ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 147 a 146/1, k. ú. Újezd u Brna od sourozenců Stanislavy

Mácové, bytem Školní 707, Újezd u Brna a Jiřího Kalvody, bytem Šaratice. Jedná se o prostory

naproti radnici o výměře 829 m , a to za 3.000,- Kč/m  včetně všech staveb. ZM pověřuje starostu

podpisem kupní smlouvy.
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