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

VÝPIS
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 13.3.2008 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. 18
4. Pozemky
5. Žádosti občanů
6. Rozpočtové opatření č. 1/2008
6A. Smlouvy
7. Zprávy o využití příspěvku na provoz škol a finanční dotace – sokol
8. Zpráva o výsledku kontrol ve zkráceném rozsahu
9. Dodatek č.2 ke zřizovací listině-JSDH
10. Knihovna
11. Lázně
12. Různé, zpráva kontrolního výboru
13. Diskuze
14. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1) ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání zastupitelstva města pana Ing.Jaroslav
Zvonaře a paní RNDr. Zdeňku Vlčkovu
2) program 12. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna
3) prodej pozemku parc.č. 649 o výměře 71m2 za cenu 250,-Kč v k.ú. Klobouky u Brna
4) prodej pozemku parc.č. 1629/1 o výměře 312 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 50,Kč za m2
5) prodej pozemku parc.č. 567/3 o výměře 24 m2 a pozemku parc.č. 568/3 o výměře 28m
2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 200,-Kč za m2
6) darování pozemků parc. č. 2562/17 o výměře 39m2, 2562/18 o výměře 37 m2, 2563/8
o výměře 3540 m2, 2563/10 o výměře 3556 m2 v k.ú. Klobouky u Brna do vlastnictví
města
7) darování pozemku parc.č. 2527/18 o výměře 498 m2 v k.ú. Klobouky u Brna do
vlastnictví města
8) záměr na bezúplatný převod pozemku parc.č. 2544/134 o výměře 84 m2 v k.ú.
Klobouky u Brna
9) záměr na prodej pozemku parc. č. 1213/1 o výměře 222 v k.ú. Klobouky u Brna za
cenu 250,- Kč za m2
10) záměr na prodej části pozemku parc.č. 2545/221 , výměra dle GP v k.ú. Klobouky u
Brna za cenu 250,-Kč za m2
11) záměr na směnu pozemků parc.č. 2545/221 , výměra dle GP v k.ú. Klobouky u Brna

12) odkoupení pozemku parc.č. 551 o výměře 188m2 v k.ú. Klobouky u Brna za úřední
cenu
13) uzavření kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na odkoupení pozemku parc.č.
751/1 o výměře 487 m v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 21.500,-Kč
14) rozpočtové opatření č. 1/2008 včetně úprav předložených starostou města
15) řešení přístupové cesty k domu čp. 253položením betonových panelů, s tím že panely
zajistí Ing. Koubek v předpokládané ceně 1.000,- Kč za kus a panely budou prozatím
uloženy v určeném prostoru pod lesem. Jejich nákup bude hrazen z prostředků města.
Postup s úpravou cesty bude řešen v měsíci srpnu v návaznosti na protipovodňové
úpravy
16) uzavření smlouvy o zprostředkování získání investora k realizaci projektu výstavby
zařízení „Aquapark“, uzavřené se společností REKOMA GmbH, Einchehainstr .22,
Lauf a.d.Pegnitz, zastoupenou panem Petrem Martinovským
a proplacením
zprostředkovatelské provize ve výši 175.000,- Kč
17) uzavření smlouvy o zprostředkování získání finančních prostředků na financování
realizace projektu výstavby zařízení „Aquapark“, a to formou čerpání podpory
financování tohoto projektu z evropských fondů, uzavřené se společností GHRConsult Praha s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti Dr. Gertem Hansem
Rienmülerem. Právo na odměnu vznikne zprostředkovateli okamžikem, kdy město
získá finanční prostředky pro účel realizace financování projektu „Aqupark“. Tato
smlouva nabývá účinnosti po schválení realizace projektu „Aquapark“
Zastupitelstvem města Klobouky u Brna
18) uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci uzavřené s JUDr.Radkem Machem, se
sídlem v Brně, Mlýnská 13, na základě této smlouvy budou poskytovány právní služby
městu Klobouky u Brna dle požadavků města . Sjednaná odměna za provedené služby
bude činit 1.000,- Kč za hodinu . Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinností
od 1.4.2008
19) uzavření smlouvy o dílo se společností AQUA PROCON s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na výměnu zastaralého vodovodního potrubí na ulici
Nádražní. Cena za zpracování projektové dokumentace je 73.780,- Kč
20) uzavření smlouvy o dílo na realizaci výběrového řízení na pořízení cisternové
automobilové stříkačky, které zajistí společnost paní Miroslavy Husákové z Těšan ,
cena za provedení výběrového řízení je 26.500,- Kč
21) uzavření smlouvy o dílo se společností Pöyry Environment a.s. Botanická 56, Brno na
zpracování studie proveditelnosti – kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod
v Bohumilicích.
22) uzavření smlouvy o dílo na vybudování kanalizační přípojky pro MěSOŠ Klobouky u
Brna, se společností ROSS s.r.o. Brno, s tím že před uzavřením smlouvy proběhne se
společností cenové vyjednávání a současně s o u h l a s í s uzavřením „Smlouvy o
právu provést stavbu“dle §110 odst.2 písm.a) zák.č. 183/2006 Sb., s Krajským úřadem
Jihomoravského kraje. Stavba Kanalizační přípojky MěSOŠ bude realizována na
pozemku parc. číslo 725/1, který je v majetku JmK. Investorem stavby bude Město
Klobouky u Brna
23) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klobouky u
Brna
24) doplnění členů hodnotící komise pro výběrové řízení na cisternovou automobilovou
stříkačku o členy ZM- p. Šárka Lopatářová, Ing. Jindřich Koubek, Mgr. Petr Hrádek,
Ladislav Vašulka
25) zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci kotelny budovy zámku
26) pořízení nové autobusové čekárny na silnici Brno – Hodonín ve směru na Brno
27) poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Českobratrské církve evangelické –
středisko Betlém ve výši 25 tis.Kč

28) připojení města Klobouky u Brna, jako provozovatele skládky komunálního odpadu
k“Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č.185/2001 Sb.“ Dle čl.18
Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
29) uzavření smlouvy s úřadem práce na vytvoření 3-4 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce pro rok 2008

II.Zastupitelstvo města neschvaluje :
1) zakoupení automatického refraktometru do oční ambulance na zdravotním středisku
Klobouky u Brna z prostředků města

IV.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1) informace ze schůze rady města č.18
2) zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2007

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města
Ověřovatelé zápisu :
Ing. Jaroslav Zvonař
RNDr. Zdeňka Vlčková

V Kloboukách u Brna 18.3.2008

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

