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

VÝPIS
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 15.5.2008 v 19:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v Kloboukách u Brna

I.Zastupitelstvo města projednalo :
1. Technický bod ( zahájení , volba ověřovatelů zápisu , jmenování zapisovatele)
2. Program jednání
3. Informace z jednání rady města č. 20,21
4. Pozemky, budovy, změna ÚP
5. Závěrečný účet 2007
6. Hospodaření města leden-březen 2008
7. Rozpočtové opatření č. 2/2008
8. Smlouvy , dodatky ke smlouvám
9. Dodatek č. 3 k obecně závazné vyhlášce – fond rozvoje bydlení
10. Termální zařízení
11. Různé
12. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání zastupitelstva města paní Šárku Lopatářovu
a pana Miroslava Navrátila .
2. Program 14. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemku parc.č. 1213/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 250,Kč/m2.
4. Prodej pozemku parc.č. 1269 o výměře 72 m2 a pozemku parc.č. 1252/2 o výměře 152
m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2.
5. Prodej pozemku parc.č. 2545/232 o výměře 34 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu
250,-Kč/m2.
6. Směnu pozemku parc.č. 2545/231 o výměře 51 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za pozemek
parc.č. 2546/22 o výměře 57 m2 v k.ú. Klobouky , doplatek za rozdíl ve výměre 6m2 za
100,-Kč/m2. Každá ze stran uhradí ½ nákladů na vyhotovení geometrického plánu,
znaleckých posudků a kolek na vklad do katastru.
7. Směnu pozemku parc.č. 1417/3 o výměře 71 m2,parc.č.1456/3 o výměře 60 m2 v k.ú.
Klobouky u Brna za pozemek parc.č. 1406/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Klobouky , doplatek
za rozdíl ve výměre 67m2 za 100,-Kč/m2. Každá ze stran uhradí ½ nákladů na
vyhotovení geometrického plánu, znaleckých posudků a kolek na vklad do katastru

8. Záměr na prodej pozemků parc.č. část 1307- výměra dle geometrického plánu v k.ú.
Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2, budoucí kupující bude povinen před podpisem
kupní smlouvy zbudovat na své náklady opěrnou zeď na základě statického posouzení
9. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1679/6 o výměře 43 m2 a parč. č. 1690/80 o výměře
81 m2, 1690/81 o výměře 21 m2, parč. č. 1690/85 o výměře 60 m2, parc.č. 1690/87 o
výměře 16 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2.
10. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1631/2 o výměře 194 m2 a parč. č. 1631/4 o výměře
116 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2.
11. Odkoupení pozemku parc.č. 10 o výměře 383 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za úřední cenu
12. Darování pozemku parc.č. 1662/5 o výměře 86 m2 v k.ú. Klobouky u Brna do
vlastnictví města .
13. Vzdání se práva na převod pozemků parc. č. 424/1, 425, 427, 432, 437, 443 a 2028/2 v k.ú.
Klobouky u Brna do vlastnictví Města Klobouky u Brna.

14. Záměr na prodej objektu č.p.41 a pozemku o výměře 290 m2 v k.ú..Bohumilice za cenu 170
tis.Kč.

15. Dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu bytu, ze Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě k bytové jednotce a ze Smlouvy o finanční spoluúčasti občana na výstavbě bytů ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna mezi Městem Klobouky u Brna..
16. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1559 o výměře 589 m2 v k.ú. Klobouky u
Brna mezi Městem Klobouky u Brna jako nabyvatelem a převodcem ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

17. Zahrnutí do plánované změny č.3 územního plánu změnu zařazení pozemků parc. č.
2394, 2395/1, 2395/2, 2396/1 a 2396/2 v k.ú. Klobouky u Brna do ploch určených pro
obytné účely.
18. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 bez výhrad.
19. Rozpočtové opatření č. 2/2008 včetně úprav předložených starostou města.
20. Změnu projektové dokumentace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko ,
týkající se rozšíření skládky odpadu v Martinicích.
21. Uzavření Dodatku č.1ke Smlouvě na provoz a servis TRK Města Klobouky u Brna.
22. 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.
23. Dodatek č.3 k obecně závazné vyhlášce města Klobouky u Brna č.3/99. Vzhledem
k naléhavému obecnému zájmu, tj. nutnosti zahájení okamžitého čerpání prostředků
fondu nabude Dodatek č. 3 účinnosti dnem vyhlášení.
24. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z fondu rozvoje
bydlení , lhůta pro podání žádostí je do 15.6.2008.
25. Pořízení dřevěného pódia pro Základní uměleckou školu, zakoupení koberce do
koncertní místnosti a vybetonování podlahy v jedné učebně .
26. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby- oprava vodovodního potrubí na
ulici Nádražní a Jiráskové.
27. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby- zhotovení inženýrských sítí na ulici
Kašnická.
28. Vyhlášení výběrového řízení pořízení nového nákladního automobilu .
29. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby – parkoviště na ulici Brněnské par.č.
751/1 a 750.

IV.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. Informace z 20. schůze rady města ze dne 10.4.2008 a 21.schůze rady ze dne 24.4.2008.

2. Nabídku pana........ na úhradu nákladů, spojených s vybudováním inženýrských sítí ve
výši minimálně 50% .
3. Hospodaření města Klobouky u Brna za období leden- březen 2008.

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města
Ověřovatelé zápisu :
Šárka Lopatářová
Miroslav Navrátil

V Kloboukách u Brna 15.5.2008

Vyvěšeno na úřední desce dne:……………………………..
Sňato

dne:……………………………..

