
USNESENÍ Č. 6 - ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA,

KONANÉHO DNE 21.3.2011
1. ZM  schválilo rozpočtové opatření č. 1.
2. ZM  rozhodlo nepodepsat dohodu se společností TOP STAV  s.r.o. ve věci odebrání

kontejnerů  městem  v případě, že  by se neuskutečnila stavba „sběrného dvora“.
3. ZM  rozhodlo, že se bude dle dodané prověřovací dokumentace upravovat projektová

dokumentace firmy Atelier AS spol. s.r.o. na zbudování výtahu zdravotního střediska.
4. ZM  přijalo „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
5. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o poskytování služeb dle § 51 Občanského zákoníku mezi

Městem Újezd u Brna a Ministerstvem obrany ČR MO, kdy ministerstvo bude městu
poskytovat el. energii a vodu měřenou podružnými měřidly. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy ev.č.  612/112.

6. ZM  bere na vědomí  stížnost MUDr. Josefa Klíče na požadované zpoplatnění informací,
které mu mají být poskytnuty dle zákona č. 106/1999 a rozhodlo  zaslat mu odpověď, kterou 
zpracovala  advokátní kancelář Mgr. Nejezchleba. ZM pověřuje starostu podpisem 
a odesláním  dopisu MUDr. Josefu Klíčovi do Švýcarska.

7. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti  Oblastní charity Červeného Kostelce, Domova Sv. Josefa 
o poskytnutí  dotace na provoz.

8. ZM  se rozhodlo poskytnout rodině Králové  sociální výpomoc  ve výši 30.000,- Kč pro dceru
Ivetu Královou (nákup léků, léčba, aj.).

9. ZM rozhodlo odprodat pozemek p. č. 2009, k. ú. Újezd u Brna o výměře 118 m  manželům
Sekaninovým, Rychmanovská 629 za cenu 450,- Kč/ m . ZM pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.

10. ZM rozhodlo odprodat  pozemky p.č. 443,díl i o výměře 35 m , 
·         p.č. 443, díl l o výměře 22 m , 
·         p.č. 443, díl h o výměře 444 m , 
·         p.č. 443, díl d o výměře 18 m , 
·         p.č. 443, díl k o výměře 45 m , 
·         p.č. 443, díl e o výměře 177 m , 
·         p.č. 443, díl c o výměře 119 m , 
·         p.č. 455, o výměře 36 m , 
·         p.č. 457, o výměře 11 m
Českému svazu chovatelů za cenu 70,- Kč/m . ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

11. ZM  přijalo výsledek  přezkoumání hospodaření města za rok 2010 zpracovaný firmou TOP
AUDITING Brno.

12. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na opravu
rychmanovského mostu (u koupaliště). ZM pověřuje Radu města,  aby zabezpečila zadání
opravy.

13. ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě  Nad Sklepy, které patří soukromým majitelům
a jsou  veř. prostranstvím a brání vybudování chodníků v této lokalitě, a to za cenu 450,- Kč/
m . ZM pověřuje místostarostu a referentku V. Mrkvicovou jednáním s vlastníky pozemků
ve věci jejich odkupu.

14. ZM rozhodlo odprodat pozemek  p. č. 394  o výměře 21 m   panu Lubomíru Šponerovi
a pověřuje starostu města podpisem  kupní smlouvy.

15. ZM rozhodlo odprodat  pozemek  p. č. 3004, k. ú. Telnice  za cenu 450,- Kč/ m  panu Liboru
Konečnému. ZM pověřuje starostu města  podpisem kupní smlouvy.
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