USNESENÍ č. 45 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne
17.6.2010 (dále jen ZM)
1. ZM rozhodlo, že na prvním místě na dodavatele akce „Obřadní síň, Újezd u Brna – hrubá
stavba“ se umístila firma POZEMSTAV Brno, a.s., Masarykova 427/31. ZM pověřuje
starostu města podpisem SOD.
2. ZM schvaluje zprávu o posouzení hodnocení nabídek zpracovanou fi. RENARTS,Brno ve
věci výběrového řízení na akci „Rekultivace skládky TKO Újezd u Brna“, která byla
zpracována na zákl. § 79 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb. z důvodu zrušení předchozí zprávy ze
dne 4.6.2010 UHOS .
3. ZM rozhodlo o postoupení architektonické studie a licence na „Domov důchodců Újezd u
Brna“ Jihomoravskému kraji a pověřuje starostu podpisem této licenční smlouvy.
4. ZM vzalo na vědomí, že Mgr. Jitka Sedláčková se přípisem z 9.6.2010, č.j. 1978/2010 vzdala
možnosti pronájmu cukrárny v budově MěÚ.
5. ZM rozhodlo vyzvat pana Zdeňka Křestana k podpisu nájemní smlouvy na pronájem
cukrárny v budově MěÚ, protože se umístil ve výběrovém řízení na druhém místě. ZM
pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
6. ZM vzalo na vědomí, že byla provedena elektroinstalace pro instalaci jízdenkového
automatu v aut. zastávce Újezd u Brna /u Radnice/.
7. ZM rozhodlo pověřit starostu města služební cestou do Bela Palanky a obce Mokřiště s tím,
že tato cesta bude max. 3 pracovní dny a městem bude hrazen pouze náklad s pohonnými
hmotami.
8. ZM rozhodlo podepsat dodatek ke smlouvě č. 1/2010, a to o odvádění a likvidaci odpadních a
srážkových vod z vojenského objektu v lokalitě Stará hora. Dodatek je uzavřen ke Smlouvě
ze dne 12.12.2007 s VUSS Brno. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku.
9. ZM rozhodlo odkoupit pozemek v areálu MŠ Újezd u Brna, p.č. KN 834 o výměře 536 m 2
k.ú. Újezd u Brna za dohodnutou cenu 155.000,- Kč. Pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy.
10. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Jiřího a Miroslavy Mlýnkových o příspěvek na
narozené dítě.
11. ZM bere na vědomí, že byla vyhlášena soutěž na využití vojenského prostoru v lokalitě Stará
hora, Újezd u Brna.
12. ZM navrhuje, aby koupaliště bylo řešeno koncepčně. Řešením je záměrové rozhodnutí, zda
zbudovat koupaliště, nebo aqua park, ale je nutno mít jasno z čeho bude tento záměr
financován. ZM rozhodlo, že město Újezd u Brna, pokud se nepřihlásí nájemce, nebude
v roce 2010 koupaliště provozovat.
13. ZM rozhodlo poskytnout stárkům na újezdské hody dotaci ve výši 25.000,- Kč, proti
předloženým dokladům.
14. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Mgr. Markéty Markelové – ředitelky MŠ Újezd u Brna ze
dne 15.6.2010 o zastřešení pískoviště. Toto zastřešení bude hrazeno z prostředků MŠ z
fondu reprodukce.
15. ZM dne 17.6.2010 pověřuje referentku Janu Jančovou, jako úřední osobu oprávněnou
provádět úkony ve správních řízeních, zrušení údaje o místu trvalého pobytu s výjimkou
meritorních rozhodnutí.
16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Jaroslava Staňi, Újezd u Brna, Legionářská 302 o pronájmu
části pozemku p.č. 1236 o výměře 10,5 m2 za účelem zřízení parkoviště. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku.
17. ZM rozhodlo vyhovět žádosti G. Kolářové o pronájmu části pozemku p.č. 854 o výměře 10,5
m2, k.ú. Újezd u Brna za účelem zřízení parkoviště před rodinným domem. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku.
18. ZM rozhodlo, že se mají veškeré stromy ve městě vyšetřit dle možností, aby se vyloučilo
alespoň relativně zlomení, či jakákoliv havárie přerostlých starých stromů. V daném čase
město nebude, do času než bude ukončena pozemková úprava a územní plán města, dělat
nový generel zeleně, ale na návrh ing. Kozákové bychom měli firmu požádat, aby provedla
selekci stromů, které by se měli omladit, nebo z důvodu havarijního stavu vykácet.

19. Starosta podal informaci, že bylo dopsáno na Správu železnic a dopravní cestu, Brno, aby
odstranili černou skládku za ulicí Legionářskou, p.č. 1280, k.ú. Újezd u Brna , neboť se
nachází na pozemku Českých drah.
20. ZM rozhodlo opravit na ul. Družstevní a Školní havarijní stav chodníků v objemu 925 m2.
ZM rozhodlo, aby tato rekonstrukce chodníků byla zadána firmě MTC Stavu, protože tato
firma vyhrála výběrové řízení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21. ZM rozhodlo, že provede kompletní rekonstrukci plotu na fotbal. hřišti, kdy práce provede
pracovní skupina města a bude zakoupen pouze stavební materiál.
22. ZM rozhodlo o pořadí nejvýhodnějších nabídek na akci „Rekultivace skládky, Újezd u Brna“
takto:
1. Meliorace a.s., Žarošice 208
2. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9
3. ŽSD a.s., Modřice, Brněnská 1050
23. ZM bere na vědomí, že na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zaslána
částka ve výši 30.000,- Kč na náklady s přezkoumáním rozhodnutí na akci „Rekultivace
skládky, Újezd u Brna“ vydané firmou RENARTS.

