
USNESENÍ č. 46 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne
19.7.2010 (dále jen ZM)

1. ZM  přijalo  vyrovnané rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
2. ZM rozhodlo, že dle návrhu na rekonstrukci chodníků,  zpracovaných ing. arch. Hanou

Šemberovou bude v měsíci srpnu provedena  oprava chodníku v ul. Nádražní a U hřiště, 
Příční a Štefánikova. ZM pověřuje Radu města  kontrolou  smlouvy o dílo a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

3. ZM rozhodlo, že  vzhledem k tomu, že firma MTC STAV  prozatím pracuje na akci
„Parkoviště“ a na I. etapě opravy chodníků, práce na opravě chodníků II. etapy  bude 
nabídnuta firmě COLAS CZ,  za předpokladu, že práci provede za cenu navrženou firmou
MTC STAV, která předložila nejnižší cenovou nabídku.

4. ZM rozhodlo, aby ústí ul. 9. května do ul.Nádražní bylo  osazeno dopravní značkou „Zákaz
zastavení“ a pověřuje pana Jaroslava Procházku technickým zabezpečením.

5. ZM rozhodlo, po srovnání cenových nabídek,  zadat zhotovení klimatizace v budově
Městského úřadu firmě ASTEX s.r.o.  ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

6.  ZM bere na vědomí zprávu o nákladech na opravu kaple Sv. Antonína Paduánského.
7. ZM schválilo  zadání  „Územního plánu  města Újezd u Brna“.
8. ZM bere na vědomí, že s firmou EKOJET s.r.o  byla podepsána  objednávka na posouzení

zdravotního stavu stromů ve městě za cenu 75.000,- Kč.
9. ZM rozhodlo, že se musí započít s rekonstrukcí koupaliště tak, aby dle projektové

dokumentace mohlo město  požádat o dotaci. ZM rozhodlo o záměru, pokud to plocha
koupaliště dovolí, aby byla zbudována bruslařská rychlodráha a kluziště, i zde za
předpokladu, že na toto bude možno získat dotaci.

10. ZM vzalo na vědomí, že pan MUDr. Josef Klíč podal stížnost  Jihomoravskému kraji,  že mu
nebyly dostatečně zodpovězeny dotazy, které podal na Městský úřad Újezd u Brna,  a tím byl
porušen svobodný přístup k informacím.  ZM rozhodlo, aby tuto stížnost vyřešil Mgr. Ivo
Nejezchleb, který  na celou kauzu odpovídal a tuto  řešil.  ZM pověřuje starostu města
podpisem plné moci firmě „Advokátní kancelář, Ivo Nejezchleb“ k zastupování Města Újezd u
Brna v této kauze.

11. ZM tímto rozhodlo o zahájení výběrového řízení na provozovatele ČOV Újezd u Brna, firma,
která bude zabezpečovat výběrové řízení se musí řídit stanovenými  podmínkami SFŽP. ZM
pověřuje Radu města, aby zabezpečili výběr dodavatele  výběrového řízení  na
provozovatele ČOV Újezd u Brna.

12. ZM  rozhodlo vykoupit všechny pozemky, které jsou  majetkem občanů  a nachází se 
v areálu  fotbalového hřiště, a to za cenu 300,- Kč/m .

13. ZM bere na vědomí přípis paní J. Punčochářové, která srovnala nabídku na půjčku 10. mil.
Kč od peněžního ústavu  ČSOB a Komerční banky. Paní Punčochářová, po srovnání
písemně zkonstatovala, že nabídku KB má lepší úrokovou sazbu, dále neplatíme za
zpracování úvěru a je lépe rozvrženo splátkování  než  u ČSOB. ZM rozhodlo přijmout
nabídku KB a pověřuje Radu města dokončením jednání s KB na přijetí 10. mil. Kč půjčky.
Tato půjčka je účelová – zakoupení budovy  TELELCOMU - 3. mil. Kč, financování výstavby
obřadní  síně - 5. mil. Kč, výstavba výtahu a části zdrav. střediska - 2. mil.Kč.

14.  ZM rozhodlo, aby bylo provedeno oficielní otevření parkoviště, včetně dětského dne. ZM
pověřuje Radu města, aby připravila toto otevření parkoviště.

15. ZM rozhodlo, aby oficielní zprovoznění ČOV bylo zahájeno dnem otevřených dveří, včetně
pozvání politických představitelů Jm. kraje.  ZM pověřuje Radu města, aby připravila den
otevřených dveří na ČOV.

16. ZM pověřuje Radu města zabezpečením dne otevřených dveří ve vojenském areálu v lokalitě
Stará hora, Újezd u Brna.

17. ZM schvaluje obecně závaznou  vyhlášku  č. 1/2010 o místních poplatcích.
18. ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2010  o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
19. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o stanovení systému

shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města.
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20. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o udržování čistoty na ulicích a jiných 
veřejných prostranstvích, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně.

21. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na volném prostranství.

22.  ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů,
omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství.

23. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných  prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní
pyrotechniky.

24. ZM se rozhodlo o záměru pronajmout od Pozemkového fondu ČR pozemky p.č. 2703/4 a
2707/5 , k.ú. Újezd u Brna pro potřeby města. Jedná se o pozemky nacházející se ve
vojenském areálu, Stará hora.

25. ZM vzalo na vědomí rozbor Mgr. Bc Ivo Nejezchleba, týkající se sporu města Újezd u Brna
s firmou VKS PaP o úhradě poplatků za likvidaci srážkových vod z areálu VKS.

26. ZM  rozhodlo o zřízení věcného břemene, a to smlouvou 22206-030/049/09 ve prospěch
E.On. distribuce a.s., kdy město je povinný a E.On. oprávněný. Jedná se o pozemky v k.ú.
Újezd u Brna, p.č. 25, vedené na LV 10001. Jde o zřízení distribuční soustavy na  ul.
Masarykova, nám. Míru, U hřiště a Komenského. Pouze článek III. odst. 1 se mění ve výši
jednorázové úplaty, a to takto: z 5.000,- Kč na 100.000,- Kč.  ZM pověřuje, po úpravě
smlouvy,  starostu města podpisem smlouvy

27. ZM vzalo na vědomí, že se uvolnil byt v DPS B2-1, a to  úmrtím pana Hynka Cvrka.
28. ZM rozhodlo přidělit  byt  v DPS B2-1 ,na doporučení SZK,  paní Matulové Drahomíře.


