
USNESENÍ Č. 7 - ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA,
KONANÉHO DNE 11.4.2011
 

1. ZM schválilo  obecně závaznou vyhlášku č. 3 o regulaci hlučných činností a ochraně 
nočního klidu.

2. ZM schválilo  závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2010.
3. ZM schválilo  rozpočtový výhled na rok  2013.
4. ZM rozhodlo, že osoby dlouhodobě žijící mimo území ČR mohou být Radou města 

osvobozeny od místních poplatků, prokáže-li žadatel písemně tuto skutečnost.  Výjimka se
bude udělovat  na dobu 1 roku.

5. ZM vzalo na vědomí seznam  dotací, které město obdrželo a seznam dotací o které město
požádalo.

6. ZM bere na vědomí předložený seznam  staveb na rok 2011.
7. ZM rozhodlo o  pořadí nejvýhodnějších nabídek  na akci „Oprava komunikace v ulici U Parku“

následovně: 
1.    COLAS CZ, a.s., provoz Brno, Tyršova 748, Modřice
2.    Pražské silniční a vodohosp. stavby a.s.,Skály 870, Tlumočov
3.    STRABAG a.s, Tovární 3, Brno
 
Smlouva o dílo bude odsouhlaseno Radou města.

8. ZM rozhodlo přijmout  předložené pořadí  nejvýhodnějších cenových nabídek,  připravené
hodnotící komisí dne 4.3.2011 na dodávku šatních skříní v ZŠ. O  nejvýhodnější nabídce
bude rozhodnuto po dodání vzorků  pěti nejlevnějších firem a po posouzení stavu skříněk
odborníkem.

9. ZM bere na vědomí termín Petropavelských hodů, které se budou konat 26.6.2011.
10. ZM rozhodlo, že pokud nebudou vyčerpány dotační tituly přidělené městu,  nebude požádáno

o dotační titul na zřízení kompostárny a nebude  zadána projektová dokumentace na  tuto
akci.

11. ZM bere na vědomí, že bylo zrekonstruováno WC  na  železniční zastávce Českých drah,
Újezd u Brna a toto  WC bude provozovat město.  ZM souhlasí s uzavřením  nájemní
smlouvy č. 55/11 o nájmu nebytových prostor –   WC. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

12. ZM rozhodlo zadat firmě GEOKOMP s.r.o, Brno zaměření a zpracování dat pro GIS –
kanalizační stoku AE-AF, včetně databázových tabulek za dohodnutou cenu 21.648,- Kč.

13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti SDH Újezd u Brna  na zakoupení zásahových kalhot V FORCE
- 5 ks  v ceně 15.000,- Kč/kus, včetně DPH. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.

14. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od JMK ve výši 300.000,- Kč na výstavbu 2 bytů
v ubytovně pro sociálně slabé.

15. ZM  bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace č. 2854/21/7.1.4/2011 Základní škole Újezd
u Brna ve výši  1.846.943,- Kč.

16. ZM rozhodlo poskytnout z rozpočtu města  na elektroinstalaci pro počítačovou učebnu
v Základní škole 182.000,- Kč. ZM pověřuje Radu města, aby s dodavatelem  této
elektroinstalace  uzavřela SOD.

17. ZM rozhodlo pořídit  pamětní desku čestnému občanu města JUD. Janu Haluzovi. ZM
rozhodlo zadat tuto desku akad. sochaři Zdeňku Kolárskému a pověřuje starostu města
podpisem SOD. ZM rozhodlo, že o výši odměny za tuto pamětní desku rozhodne Rada
města.

18. ZM Újezd u Brna rozhodlo, po vyhotovení geometrického plánku a v případě, že nebude
námitka  k vyvěšenému záměru,  darovat část pozemku p.č. 2134, k.ú. Újezd u Brna  JMK
pro Domov pro seniory, pro zbudování  trafostanice. 

Ú



19. ZM rozhodlo, že Základní škola Újezd u Brna, přísp.organizace má přijmout dotaci č.
2854/7.1.4/2011 a bere na vědomí dopis ZŠ z 29.3.2011, kde jsme o této skutečnosti
informováni přípisem 226/2011/Pet.

20. ZM souhlasí  s tím, aby byla provedena úprava projektové dokumentace na výtah u
zdravotního  středisko,  dle návrhu fi. ATELIER spol.s.r.o, Šumavská 15, Brno,  avšak
nesouhlasí s navrhovanou cenou za projektovou dokumentaci ve výši  139.200,- Kč.Za
úpravu projektové dokumentace navrhuje odměnu  ve výši 90.000,- Kč, včetně DPH
dohodou.


