USNESENÍ č. 42, ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM), konaného dne 15.3.2010
1. ZM rozhodlo vyhovět žádosti MŠ Újezd u Brna ze dne 18.3.2010 a udělit výjimku z počtu dětí
v MŠ, a to z 24 dětí na 25 dětí ve všech třídách MŠ.
2. ZM rozhodlo o kritériích pro přijímání dětí pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Újezd u
Brna pro školní rok 2010 – 2011.
3. ZM rozhodlo přijmout závěrečný účet hospodaření města za rok 2009 bez výhrad.
4. ZM vzalo se souhlasem na vědomí navýšení rozpočtu na zakoupení podlahové krytiny do 3
učeben ZŠ.
5. ZM bere na vědomí, že ZŠ Újezd u Brna obdržela dotaci od JMK ve výši 200.000,- Kč na
vybavení jídelny. Dotace byla dne 4.3.2010 řádně vyúčtována.
6. ZM rozhodlo o zřízení smlouvy odpovídající právu věcného břemene mezi městem a firmou
E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o.. Obsahem smlouvy o budoucí
smlouvě je kabelová přípojka ke stavbě nového rodinného domku pana Jaška Petra. ZM pověřuje
ST podpisem smlouvy.
7. ZM rozhodlo zadat vyprojektování přístupové cesty k vojenským objektům v lokalitě „Stará
hora“. ZM pověřuje RM, aby oslovila 3 firmy, které navrhnou cenu daného úkonu. Dílo bude
zadáno nejlepší nabídce.
8. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou GEOCOMP, s.r.o. na zpracování a vyhotovení
geografického informačního systému GIS. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
9. ZM ukládá referentce V. Mrkvicové, aby byl řádně vyvěšen záměr na pozemky, které se nalézají
pod garážemi ze 70 let. ZM rozhodlo prodat pozemky za 150,- Kč/m 2. Jedná se o pozemky p.č.
32, 29/3,29/4, 29/8, 29/5, 36 – lokalita u fotb. hriště, pozemky p.č. 388, 393, 397, 394, 412, 411,
410, 437/6, 431, 422, 415, 413, 400, 437/9, 437/13, 437/14, 402, 417, 424 – lokalita u ČOV.
10. ZM rozhodlo, po předložení dokladů na směnu pozemků mezi ČSCH a městem Újezd u Brna
v lokalitě „Šternov“, vyvěsit záměr o směně pozemků.
11. ZM rozhodlo o textu návrhu územního plánu města Újezd u Brna jako o textu, který se stává
zadáním ÚP. Odsouhlaseno jednohlasně. ZM pověřuje ST podpisem tohoto zadání.
12. ZM rozhodlo o podpisu souhlasného prohlášení mezi Ministerstvem obrany ČR a Městem
Újezd u Brna, a to o parcelách, které byly předmětem sporu. Jedná se o PK p.č. 3136/3 – 261 m 2,
2708/1 – 473 m 2, dle GP 705-19/2001 ze dne 7.6.2001. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

13. ZM rozhodlo o smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby – prodloužení plynovodu v lokalitě U Hřiště. Pověřuje starostu, aby uzavřel
smlouvu mezi městem a JMP NET, a to na p.č.318, k. ú. Újezd u Brna.
14. ZM rozhodlo odebírat pohonné hmoty od ZD Sokolnice dle návrhu kupní smlouvy ze dne
29.3.2010. ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy.
15. ZM rozhodlo, že bude provedena údržba 2 tenisových kurtů za ZŠ, a to firmou PROSTAVBY
a.s.. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
16. ZM rozhodlo, že ke svátku matek dne 8.5.2010 se bude konat v Sokolovně vystoupení Haliny
Pavlovské , a to za honorář 30.000,- Kč.
17. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-10/009, týkající se
bezúplatného převodu pozemků p.č. 956/1, 957/1, 957/4, 957/5 v k.ú. Újezd u Brna od ČR-Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Újezd u Brna.
18. ZM rozhodlo zadat VŘ na akci „Obřadní síň – hrubá stavba“ firmě BRNOINVEST, spol.s.r.o..
Osloveny budou tyto firmy: Pozemstav Brno, a.s., MTC STAV, COLAS, Tocháček a Pozemní
stavitelství. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy na provedení VŘ.
19. ZM rozhodlo vyhovět žádosti SDH Újezd u Brna týkající se opravy čerpadla dle cenové
nabídky ve výši 11.972,- Kč.
20. ZM rozhodlo odprodat část pozemku p.č.14, 29/1, k. ú. Újezd u Brna, za cenu 1.000,- Kč/m 2
s tím, že v daných pozemcích musí kupující strpět případné inženýrské sítě.
21. ZM rozhodlo přijmout bezúplatný převod nemovitosti z ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových na Město Újezd u Brna. Jedná se o p.č. 956, 957/4, k.ú. Újezd u Brna. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
22. ZM vzalo na vědomí žádost paní Lenky Králové z 29.3.2010 o sociální výpomoc pro její dceru
Ivetu Královou a rozhodlo přispět na úhradu za léky.
23. ZM rozhodlo navýšit odměnu za práci firmě INTERIERMONT na opravu kapličky na
Rychmanově o 18.763,- Kč včetně DPH a to proto, že na kapličce byl navíc vyměněn kompletní
krov střechy.
24. ZM rozhodlo, že na opravované kapličce na Rychmanově budou provedeny šambrány a za
tyto navyšuje cenu dodavateli o 7.837,- Kč včetně DPH.
25. ZM rozhodlo uspořádat nejlepším žákům ZŠ od 5. do 9. třídy zájezd do Telče, Jihlavy, a to
včetně úhrady všech vstupů za památky.

26. ZM rozhodo, že dne 9.4.2010 se uskuteční zájezd pro seniory – Uherské Hradiště, Bojnice,
Trenčín. Dopravu hradí město.
27. ZM pověřuje RM oslovením 5 dodavatelů na výměnu kotlů v bytových domech v majetku
města.
28. ZM rozhodlo zakoupit pro potřebu Mgr. V. Bialase trubku – picolo v ceně 68.900,- Kč s tím, že
pan Mgr. Bialas musí splatit tuto cenu do 2 let. Tato trubka bude užívána na koncertech pro město.
Trubka se stane majetkem Mgr. Bialase až po celkové úhradě.
29. ZM rozhodlo, aby „Generel zeleně“ města Újezd u Brna byl zadán k aktualizaci až po řádném
vyjádření komise pro ŽP.
30. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti firmy AKTIV Opava, s.r.o. a nevydalo souhlas k užití znaku
města.
31. ZM vzalo na vědomí, že jsme obdrželi stavební povolení od Stavebního a územně
plánovacího úřadu Slavkov u Brna na zastřešení ubytovny v objektu MB REAL. Protože je nutno
se znovu zaobírat celou koncepcí opravy, pověřuje RM, aby celou věc ještě dořešila a poté
předložila opětovně k projednání.
32. ZM rozhodlo, že budoucí výběrová řízení v roce 2010 budou zadávána renomované firmě
IKIS, Brno zastoupené Ing. Kudělkou.
33. ZM vzalo na vědomí nabídku firmy VKS PaP, a.s., Újezd u Brna na odprodej pozemků o
výměře cca 780.000 m 2, za cenu 30,- Kč/m 2 a to proto, že pozemky jsou vedeny jako orná půda
v záplavové oblasti a jsou zatíženy vodovodní přípojkou do firmy ELSEREMO a.s., Újezd u Brna.
Současně jsou pozemky zatíženy elektrickým vedením Vn. Přesto přese vše město nabízí 30,Kč/m 2.
34. ZM schvaluje smlouvu o nájmu a provozu kanalizace pro lokalitu Nádraží, Újezd u Brna mezi
Městem Újezd u Brna a VaS Brno. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

