Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem
na zákon o ochraně osobních údajů

VÝPIS
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 31.1.2008 v 18:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v Kloboukách u Brna

I.Zastupitelstvo města projednalo :
1. Technický bod(přivítání,jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva města)
2. Schválení navrženého programu jednání
3. Informace z jednání rady města č.16 a 17
4. Pozemky
5. Rozpočtové opatření č. 7/2007
6. Žádosti občanů
7. Příprava žádostí o granty
8. Smlouvy
8A.Stav ulice Nádražní
9. Opravy na rozvodech kabelové televize
10. Příprava radničního plesu
11. Různé
12. Diskuze
12A.Lázně
13. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1) ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva města pana Romana Blanáře
a Ladislava Vašulky
2) program 11. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna
3) záměr na prodej pozemku parc. č. 1629/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za
cenu 250,- Kč/m2
4) prodej pozemku parc.č.1368/9 k.ú. Klobouky za cenu 200,-Kč za m2
5) schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.649 v k.ú. Klobouky za cenu 250,-Kč za m2
6) schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.1269 a 1252 k.ú. Klobouky za cenu 100,Kč za m2
7) schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.1629/2 v k.ú. Klobouky za cenu 50,-Kč za
m2
8) schvaluje prodej objektu č.p. 525 v k.ú. Klobouky za cenu 78.600,-Kč
9) odkoupení pozemků parc.č. 2429/1 a 2430/2 v k.ú. Klobouky za cenu 25,-Kč za m2
10) odkoupení pozemků parc.č. 2511 v k.ú. Klobouky za úřední cenu
11) vybudování kanalizace na ul. Polní k plánovaných rodinným domům na pozemcích
parc. č. 2429/1 a 2430/1 v k.ú. Klobouky u Brna s podmínkou, že majitelé stavebních
míst odprodají městu na rozšíření komunikace na ul. Polní pozemky parc. č. 2429/2 a
2430/2 o celkové výměře 232 m2 za cenu 25,- Kč/m2
12) bezúplatný převod komunikace č. III/4216 v ul. Krátká do vlastnictví Města Klobouky
u Brna

13) Ocenění základních druhů pozemků ve vlastnictví města Klobouky u Brna v k.ú.
Klobouky u Brna a Bohumilice pro prodej a pronájem s účinností od 1. 2. 2008“
14) uzavření Smlouvy o zprostředkování s p. Ing.Bořkem Dvořákem, na zhotovení a
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na provedení protipovodňových
úprav na Klobouckém potoku a další protipovodňová opatření
15) záměr na bezúplatný převod nemovitého majetku Jihomoravského kraje, který město
na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce bezplatně užívá , do majetku města Klobouky
u Brna , s účinností od 1.7.2008
16) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o Smlouvě budoucí kupní ze dne 30.8.2005, kterým
se mění termín platnosti do 31.12.2010 za výše uvedených podmínek
17) zadání zpracování studie na rekonstrukci a nadstavbu v ZŠ nad jídelnou a kuchyní
jako MŠ
18) financování nutných oprav rozvodů KTV
19) vyvěšení vlajky Tibetu dne 10.3.2008
20) jmenování pana Ing.Stanislava Němce přísedícím Okresního soudu v Břeclavi

II.Zastupitelstvo města neschvaluje :
1) záměr na prodej pozemku k.ú. Klobouky parc.č. 487
2) odkoupení pozemků parc.č. 2911/154 a 3411/72 v k.ú. Klobouky

III.Zastupitelstvo města revokuje:

1) usnesení č. 5/08/11ZM o záměru na prodej pozemku parc. č. 1629/2 o výměře 312 m2
v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 250,- Kč/m2

IV.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1) informace ze schůzí rady města č.16 a č.17
2) rozpočtové opatření č. 7/2007 včetně úprav předložených starostou města

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu :
Vašulka Ladislav
Blanář Roman

V Kloboukách u Brna 7.2.2008

Vyvěšeno na úřední desce

dne:……………………………..

Sňato

dne:……………………………..

Příloha č.2 k zápisu ZM 11/2008

Ocenění základních druhů pozemků ve vlastnictví města Klobouky u Brna v k.ú.
Klobouky u Brna a Bohumilice pro prodej a pronájem
s účinností od 1. 2. 2008
Stanovené ceny jsou v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k místu, čase, druhu půdy a její
bonitě stanoveny jako ceny obvyklé. Ve zvlášť odůvodněných případech může být
Zastupitelstvem města schválena cena jiná. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
I.
Sazby pro prodej pozemků
Druh pozemku

k.ú. Klobouky
u Brna
250,- Kč/m2
100,- Kč/m2
15,- Kč/m2

Plochy určené ÚPD k zastavění
Ostatní plocha
Zbývající druhy pozemků

k.ú. Bohumilice
200,- Kč/m2
100,- Kč/m2
15,- Kč/m2

Sazby pro pronájem pozemků
Druh pozemku

k.ú. Klobouky
u Brna
2500,- Kč/ha/rok
1500,- Kč/ha/rok
3,- Kč/m2/rok

Pozemky pro zemědělské obhospodařování
Vinice
Pozemky k jiným účelům než zemědělským

k.ú. Bohumilice
2500,- Kč/ha/rok
1500,- Kč/ha/rok
3,- Kč/m2/rok

Prodejní ceny uvedené v tabulce slouží také pro ocenění pozemků nabývaných městem
- jako jeho historický majetek
- bezúplatně nabytý majetek
- dary městu
- ostatní převody, kdy není hodnota převáděných pozemků uvedena ve smlouvě
II.
Zastupitelstvo města a Rada města může svým usnesením v konkrétním případě
rozhodnout o odprodeji a pronájmu za ceny jiné, než které jsou uvedeny v bodě I. tzn. bez
ohledu na údaje o pozemku vedené v katastru nemovitostí a bez ohledu na způsob využití
pozemku ve schválené územně plánovací dokumentaci města Klobouky u Brna.
Schváleno Zastupitelstvem města Klobouky u Brna na jeho 11. zasedání dne 31. 1. 2008.

RNDr. Zdeněk BOBEK
starosta města
KLOBOUKY U BRNA

V Kloboukách u Brna 1.2.2008

