
USNESENÍ č. 47 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 16.8.2010

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků vlastnictví
Města Újezd u Brna, vedené na LV 10001 na Jihomoravský kraj za účelem výstavby
„Domova důchodců“ za podmínek:

p. č. 2234, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2244, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2235, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2245, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2236, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2246, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2237, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2247, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2238, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2248, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2239, k. ú. Újezd u Brna p. č. 2249, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2240, k. ú. Újezd u Brna p.č. 2250, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2241, k. ú. Újezd u Brna p.č. 2251, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2242, k. ú. Újezd u Brna p.č. 2252, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2243, k. ú. Újezd u Brna p.č. 2253, k. ú. Újezd u Brna

  O převodu bylo rozhodnuto za těchto podmínek:

-  Pokud nebude zahájena do 4 let výstavba „Domova důchodců“ na těchto pozemcích,

Jihomoravský kraj bezúplatně převede pozemky zpět na Město Újezd u Brna a uhradí veškeré

náklady s převodem pozemků spojených, a to do 6 měsíců od vyzvání.

-  V případě, že pozemky nebudou na Město Újezd u Brna převedené, uhradí Jihomoravský

kraj Městu Újezd u Brna částku ve výši 4 mil. Kč za převedené pozemky, a to do 6 měsíců od

vyzvání.

-  Výše uvedené podmínky budou vneseny na LV JMK jako věcné břemeno.

1. ZM rozhodlo o navýšení víceprací na chodníky – I. etapa dle zápisu z kontrolního dne
z 16.8.2010 o 96.732,- Kč.

2. ZM rozhodlo rozšířit firmě COLAS CZ., a. s. zadání prací o chodník na ul. Štefanikové po
levé straně, směr Hostěrádky – Rešov, a to dle přiloženého předpokládaného rozpočtu ve



výši 270.729,- Kč s tím, že výměry budou přesně vypočítány dle navržené smlouvy o dílo.
3. ZM rozhodlo o zbudování chodníku naproti novému parkovišti, v sousedství parkoviště

starého u fotbalového hřiště, a to v barvě červené dle předpokládaného rozpočtu 82.336,- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě.

4. ZM rozhodlo požádat Státní fond rozvoje bydlení o dotaci na byty.
5. ZM vzalo na vědomí, že Město Újezd u Brna obdrželo akceptaci žádosti o finanční podporu

ze SFŽP ČR, v rámci Operačního programu životní prostředí, na stavbu sběrného střediska.
Akceptační č. 10075994.

6. ZM rozhodlo, že prostora koupaliště by měla mít charakter multifunkčního sportovního areálu
s celoročním provozem. Dále ZM rozhodlo, že míra rekonstrukce této sportovní lokality bude
úměrná možným dotacím. Jedná se o program na příští 4 roky.

7. ZM rozhodlo poskytnout občanskému sdružení Maverick.Rescue příspěvek na konání III.
závodu mezinárodního mistrovství automobilů do vrchu, konaných ve dnech 24-26.9.2010,
ve výši 10.000,- Kč.

8. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Pavla Hrbka a Gabriely Hrbkové o poskytnutí příspěvku
při narození dítěte ve výši 5.000,- Kč.

9. ZM tímto vzalo na vědomí, že TELEFONICA O  rozhodla, že budova čp. 966 na pozemku p.
č. 21/2 a 22/3, k. ú. Újezd u Brna bude prodána Městu Újezd u Brna. ZM pověřuje RM, aby
dořešila všechny právní problémy týkající se převodu nemovitosti. ZM pověřuje starostu,
poté, co budou vyřešeny všechny vstupní problémy kupní smlouvy a věcného břemene,
podpisem kupní smlouvy na odkup nemovitosti.

10. ZM rozhodlo odkoupit od paní Milady Bláhové a Zdeňky Jarkové, obě bytem Brno, pozemek
p. č. 322/12 o výměře 95 m  a pozemek p. č. 2341/2 o výměře 368 m , a to za cenu 70,-
Kč/m . ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a paní V. Mrkvicovou přípravou kupní
smlouvy.

11. ZM rozhodlo vypovědět smlouvu firmě 3C, Brno, avšak teprve po vyjasnění skutečnosti, kdo
bude firmu 3C, Brno zastupovat, protože jednatel firmy pan Novák zemřel.

12. ZM rozhodlo, že zapůjčí SK Kopané Újezd u Brna garáž u fotbalového hřiště. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

13. ZM rozhodlo podepsat s Dopravním podnikem, a.s., Brno smlouvu o umístění a provozování
automatu na výdej jízdenek na autobusové zastávce u radnice, za podmínek uvedených ve
smlouvě č. 10/288/5032. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

14. ZM souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě s firmou VIVO CONECTION na vedení
optického kabelu, ale žádá technické upřesnění, kudy kabel městem vede.

15. ZM rozhodlo, že vylepovat plakáty jakéhokoliv typu se smí dle vyhlášky města pouze na
plochách k tomu určených.

16. ZM rozhodlo pronajmout firmě AAA oční s.r.o., Brno prostoru v budově pošty čp. 144, ul.
Komenského, v 1. patře (bývalá obřadní síň) s tím, že stavební úpravy provede město a
interiérové úpravy si provede na vlastní náklady firma AAA s.r.o., Brno.

17. ZM rozhodlo zakoupit do kanceláře na MěÚ 1 pracovní stůl, 1 pojízdné křeslo kolečkové a 1
PC od firmy NETIC s.r.o., Brno.

18. ZM rozhodlo pro ČOV Újezd u Brna zakoupit pracovní stůl a pracovní křeslo.
19. ZM rozhodlo přidělit hudební skupině SUBSTATION ART prostoru bývalé promítací kabiny

letního kina na koupališti, a to bezúplatně. Zodpovídat za provoz bude Ivo Halfar. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy, kde budou jasně stanovena práva a povinnosti.

20. ZM vzalo na vědomí, že byla provedena humanitární sbírka na místa postižená povodněmi a
dne 17.8.2010 bude tato sbírka předána do Rumburka. Cesta bude hrazena městem a byla
objednána u pana Vladimíra Horáčka.

21. ZM rozhodlo vyvěsit záměr odprodat Českému svazu chovatelů pozemky p. č. 446, 455 a
457, k. ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

22. ZM pověřuje RM dořešením problematiky týkající se bývalého vojenského areálu.
23. ZM rozhodlo, že má být zbudováno oplocení MB REALU podél komunikace. Stávající

oplocení je strávené. ZM pověřuje RM, aby o datu a způsobu oplocení rozhodla sama.
24. ZM bere na vědomí vyvěšení záměru na byt č. 6/990. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o půjčce

na byt a následné smlouvy s Anetou Mášovou, Lidická 465, Újezd u Brna.
25. ZM bere na vědomí, že dne 20.8.2010 se bude konat zájezd důchodců do Lednice a

Mikulova. Město hradí dopravu, ostatní náklady si hradí důchodci sami.
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