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

VÝPIS
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 26.6.2008 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.22 a 23
4. Pozemky, nájmy, prodej
5. Rozpočtové opatření č. 3/2008
6. Žádosti občanů
7. Změna jednacího řádu
8. Fond rozvoje bydlení – dodatek č.4 k OZV
9. Schválení žadatelů o půjčky z 1.kola výběrového řízení a vyhlášení 2.kola
10. Termální zařízení - informace
11. Výběrová řízení – schválení výběru dodavatelů
12. Nádražní ulice – smlouva s SÚS
13. Kabelová televize, veřejné osvětlení, kotelna MěÚ
14. Diskuze
15. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání zastupitelstva města pana Ing. Stanislava
Němce a pana Vladimíra Trávníčka .
2. Program 15. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemku parc.č. 1631/2 o výměře 194 m2, parc. č. 1631/4 o výměře 116 m2
v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2 a prodej speciálního záchranného
automobilu TATRA 623 za cenu 25.000,-Kč
4. Prodej pozemku parc.č. 1679/6,1690/80,1690/81,1690/85 a 1690/87 o celkové výměře
221 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2 s tím, že podmínkou pro uzavření
kupní smlouvy bude doložení vlastnického práva žadatele ke všem pozemkům
sousedícím s obecními pozemky, aby nebyl znemožněn přístup na pozemky jejich
současným majitelům.
5. Prodej budovy bývalého Obecního úřadu v Bohumilicích č.p. 41 na pozemku parc.č. 45
a pozemku parc.č. 45 o výměře 290 m2 v k.ú. Bohumilice za cenu 170.000,-K včetně
podmínek Kupní smlouvy a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
6. Bezúplatný převod pozemku vedle bývalého mlýna na ulici Brněnská parc. č. 2408/1 i
výměře 249 m2.

7. Přijetí daru- pozemků parc. č. :
3062/22,3063/4,3064/2,3064/6,3065/31,3065/33,3065/34,3080/21,3088/2,3088/3,3089/
1,3089/4,3133/7,3139/20,3139/24.3153/12 o celkové výměře 3342m2 v k.ú. Klobouky
u Brna v trati Plundry a parc. č. 5421 a parc.č.5628/1 o celkové výměře 2600 m2
v trati Dlouhé
8. Záměr na prodej části pozemků parc.č. část 668/5,668/6 a 668/7 jen pod garáží včetně
nájezdu a část předzahrádky před RD č.p. 249 na ulici Wurmova za cenu 250,- Kč/m2
9. Odložit hlasování o schválení záměru na prodej pozemků v k.ú. Bohumlice o celkové
výměře 22332 m2 s tím , že radě ukládá nejprve provést místní šetření
10. Záměr na pronájem části kanceláře – matrika na jeden den v týdnu
11. Rozpočtové opatření č.3/2008
12. Poskytnutí příspěvku Církvi bratrské evangelické v Bohumilicích ve výší 15.000,- Kč na
pořádání letního Angliích campu.
13. Změnu jednacího řádu zastupitelstva města
14. Dodatek č. 4 k OZV o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení
15. Předložený návrh na poskytnutí půjček z I. kola výběrového řízení z Fondu rozvoje
bydlení
16. Vyhlášení II. kola výběrového řízení na půjčky z FRB
17. Výsledek výběrového řízení na dodavatele
18. Provedením oprav – klimatizace místnosti kabel.televize,
připojení Domu
s pečovatelskou službou na optiku v hodnotě 37.758,-Kč, pořízení jednoho sloupu
veřejného osvětlení za cenu 23.204,-Kč, který bude umístěn u autobusové zastávky
Hodonín-Brno.
19. Uzavření smlouvy s MND a.s. Hodonín o finančním příspěvku na pořízení hasičského
auta CAS
20. Podáním společného grantu – projektu měst a obcí Mikroregionu Hustopečsko na
vybudování a profinancování dětských hřišť

IV.Zastupitelstvo města pověřuje :
1. Podpisem Smlouvy s SUS Brno k činnostem pro zajištění stavby „III/4189 Klobouky u
Brna - průtah
2. Podpisem Smlouvy s urbanistickým střediskem Brno na provedení a zpracování změny
č.3ÚP

IV.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. Informace z 22. a 23. schůze rady města .

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Stanislav Němec
Vladimír Trávníček

V Kloboukách u Brna 9.7.2008

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.7.2008
Sňato

dne:……………………………..

