USNESENÍ č. 43
ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 26.4.2010
1. ZM přijalo vyrovnané rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad
2. ZM přijalo rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012 bez výhrad.
3. ZM Újezd u Brna, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní, rozhodlo dle znaleckého posudku
č. 1030/06/10, že odkoupí od VUSS nabídnuté pozemky p.č. 2707/1. 2707/10, 2707/15 a
2707/57, vše v k.ú. Újezd u Brna za 265.126,31- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
4. ZM pověřuje RM, aby řádně prostudovala projektovou dokumentaci, týkající se průtahu
městem a vydala k ní závazné stanovisko.
5. ZM rozhodlo uzavřít se SUS JmK smlouvu k činnosti o uzavření stavby II 416, II 418 –
Újezd u Brna- průtah. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
6. ZM rozhodlo vydat souhlas vlastníka pozemku p.č. 1799/1 na jehož části o výměře 334 m2
je plánována rekonstrukce komunikace II 416, II 418.
7. ZM rozhodlo navýšit školné v MŠ Újezd u Brna pro období od 1.9.2010 pro děti
s celodenní, polodenní a 5 denní docházkou na 350,- Kč/ dítě/měsíc , pro děti z docházkou
4-hodinovou na 230,- Kč/ dítě/měsíc.
8. ZM rozhodlo zakoupit zpomalovací retardéry od fi. Urbania s.r.o. za nabídnutou cenu
24.493,- Kč pověřuje místostarostu města zasláním objednávky.
1. ZM rozhodlo, že přísedícím u Okresního soudu Brno-venkov ve funkčním období 2010-2014
byl zvolen pan Jarmil Makovský, bytem Újezd u Brna.
2. ZM vzalo na vědomí zápis stav. dozoru a nositele projektu ing.arch. Hany Šemberové z 26.4.
2010- akce „Parkoviště za poštou“. Vzhledem k navýšení parkovací plochy je dle jednotky
dopočítána cena, která činí 165.338 + DPH.ZM rozhodlo, aby byl podepsán dodatek č.1 k
dané smlouvě č. S 100315-1 o navýšení ceny díla. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku
č. 1. ZM rozhodlo firmě MTC stav zadat pouze vykopání a vybetonování základů budoucí
zdi podél pozemku manž. Popelákových – parkoviště za Poštou. Práce provede pracovní
četa města. ZM pověřuje ST podpisem víceprací – budování základů.
3. ZM rozhodlo o zbudování plotu mezi parkovištěm U pošty a bytovým domem čp. 857 a 856,
za cenu 22.747,- Kč. ZM pověřuje ST podpisem dodatku na zbudování plotu.
4. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy mezi Městem Újezd u Brna a manž. Popelákovými,
bytem Újezd u Brna, Komenského 203 o zbudování zděného oplocení mezi pozemkem p.č.
25 a nemovitostí čp. 203.
5. ZM rozhodlo odkoupit od paní Drahomíry Matulové pozemek p.č. 1945/1 k.ú. Újezd u Brna,
č. LV 962 o výměře 211 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
6. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Pavla Paseky na zbudování 7 parkovacích míst, na
veřejném prostranství, před nemovitostí paní Matulové a Jiráskové, ul. Rychmanovská.
Tento souhlas se vydává za předpokladu, že bude podepsána řádná smlouva a před
podpisem smlouvy bude panem Pasekou doloženo, že obě dvě majitelky nemovitostí, před
kterými by mělo být zbudováno parkoviště, s tímto souhlasí. Za splnění těchto předpokladů
ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
7. ZM rozhodlo uzavřít s EUROFORUM CAPITAL CONSULTING, s.r.o. mandátní smlouvu za
stejných podmínek minulé žádosti a pověřuje ST města podpisem smlouvy.
8. ZM rozhodlo podepsat darovací smlouvu o předání fin.hotovosti DD Sokolnice ve výši 3.000,Kč. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy
9. ZM rozhodlo požádat o dotaci na regeneraci zeleně v rámci programu OPŽO OSA 6 dle
projektové dokumentace ing. arch. Pokludové. ZM rozhodlo zadat žádost o tuto dotaci paní
Květuši Hejátkové za těchto podmínek: zpracování vlastní žádosti a její podání - 20.000,Kč, po přiznání dotace obdrží částku 90.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

