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

VÝPIS
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 18.9.2008 v 18:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
Kloboukách u Brna

I.Zastupitelstvo města projednalo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Technický bod ( zahájení , volba ověřovatelů zápisu , jmenování zapisovatele)
Program jednání
Informace z jednání rady města č. 24,25,26,27
Pozemky
Změna č. 3 územního plánu – připomínky , doplnění
Výběrové řízení – nákladní auto
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele chodníků – ul. Nádražní, Jiráskova
Termální zařízení, smlouva o zprostředkování
Pozemní komunikace ve městě:
a. plán oprav na r. 2009- rozpočet
b. chodníky
c. oprava po kanalizaci
d. parkoviště u hřbitova
e. dopravní značení, úprava provozu na komunikacích
10. Jízdní řády
11. Architektonická soutěž na úpravu náměstí
12. Schválení žadatelů o půjčky z II.kola výběrového řízení z Fondu rozvoje bydlení
13. Různé
14. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání zastupitelstva města pana RNDr. Zdena
Vlčková, Alena Zajíčková .
2. Program 16. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2442/4 o výměře 212 m2,2442/5 o výměře 7m2,
2442/6 o výměře 8m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 200,-Kč/m2
4. Záměr na prodej části pozemků parc.č. 668/5,668/6,668/7 o výměře dle geom. plánu
v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,-Kč/m2
5. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 669/1 o výměře 9m2 v k. ú. Klobouky u Brna za
cenu 250,-Kč/m2
6. Záměr na prodej části pozemku 1416 o výměře 180m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu
250,-Kč/m2
7. Záměr na směnu pozemku parc.č. 1414 o výměře 99m2 v k.ú. Klobouky u Brna

8. Záměr na darování podílu id. 3/8 pozemků 132/5 o výměře 43m2,132/6 o výměře
44m2,132/9 o výměře 55m2,132/10 o výměře 54m2,132/12 o výměře 113m2,132/16 o
výměře 64m2,382/15 o výměře 117m2,382/16 o výměře 42m2,382/17 o výměře
127m2,382/23 o výměře 22m2 v k.ú. Bohumilice
9. uzavření kupní smlouvy s PF ČR na odkoupení zahrady za Školním klubem parc.č.10 o
výměře 383 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 11.630,- Kč
10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej budovy bývalého OÚ
v Bohumilicích čp.41 na pozemku parc.č. 45 a pozemku parc.č.45 o výměře 290m2
11. odložení hlasování o schválení záměru na prodej pozemků za zahradami v ul.
Herbenova
12. v rámci připomínkování návrhu zadání změny č.3 územního plánu města Klobouky u
Brna, rozšíření změny č. 3 o dalších lokality :
a) zařazení plochy ohraničené ze severní strany účelovou komunikací v trati Psinky,
z východní strany pozemkem parc. č. 2396/2, z jižní strany hranicí zastavitelného
území v platném územním plánu a ze západní strany pozemky parc. č. 2365, 2364,
2337/75 a 2492/99 v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 3,8 ha do ploch určených
pro obytné účely – mapový zákres rozsahu plochy je přílohou č. 3 zápisu
b) zařazení plochy ohraničené ze severní strany účelovou komunikací v trati Stará hora,
z východní strany účelovou komunikací na parc. č. 2260/2, z jižní strany linií
rovnoběžnou s pozemkem parc. č. 2247/1 a ze západní strany pozemky parc. č. 2242 a
2243 v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 1,2 ha za účelem vybudování voltaické
elektrárny – mapový zákres rozsahu plochy je přílohou č. 4 zápisu
13. žadatelé, kteří vznesli své požadavky na změny územního plánu uhradí poměrnou část
nákladů na pořízení změny č. 3 územního plánu
14. uzavření smlouvy na dodávku - „Podvozek nákladního automobilu s úpravou na
hákový nosič kontejnerů“, s firmou NTC, s.r.o., Bantice , dle návrhu hodnotící komise
15. uzavření leasingové smlouvy na „Podvozek nákladního automobilu s úpravou na
hákový nosič kontejnerů“s 0% akontací
16. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – chodníky na ulici
Nádražní a Jiráskova
17. uzavření smlouvy o zprostředkování uzavření kupní nebo směnné smlouvy, na
pozemky v trati Farské, se společností GHR- Konsult Praha s.r.o. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou, a to od 1.9.2008-30.6.2009. Provize za zprostředkování ve výši 100
tis. Kč plus DPH bude splatná do 14 dnů poté, kdy bude povolen vklad vlastnického
práva do katastru. Zprostředkovateli bude do 14 dnů po podpisu smlouvy uhrazena
částka ve výši 10 tis. Kč na úhradu paušálních nákladů.
18. nabídnout Pozemkovému fondu za pozemky částku ve výši do 15,- Kč za m2 pro případ,
že bude uzavřena kupní smlouva
19. nabídnou PF pozemky ve vlastnictví města v lokalitě Pod Plunary, uvedené v příloze
č.2 zápisu, výměnou za pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu pro případ směnné
smlouvy
20. záměr na směnu obecních pozemků uvedených v příloze č. 2 zápisu
21. zadání zhotovení projektové dokumentace na vybudování parkoviště u hřbitova na
parcele č.1375/1v k.ú. Klobouky u Brna
22. provedení opravy povrchu komunikace na ulici Lomené po dříve provedené opravě
kanalizace. Opravu povrchu komunikace provede společnost M-SILNICE Brno
23. vyhlášení architektonické soutěže na úpravu náměstí
24. odměnu pro zhotovitele v pořadí prvních tří vybraných studií na úpravu náměstí ve
výši 150 tis za první místo, 100 tis. za druhé a 50 tis. za třetí místo
25. předložený návrh na poskytnutí půjček z II. kola výběrového řízení na půjčky z Fondu
rozvoje bydlení

26. se zakoupením nového užitkového vozu v základním provedení,
pro potřeby
hospodářské činnosti – pracovníka městských vodáren
27. s prodejem nepotřebného vybavení školy – školní lavice za cenu 100,- Kč za kus ,
židličky za cenu 40,- Kč za kus

III.Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. přijetí daru – pozem. parc.č.2696/151 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 16m2
2. záměr na prodej pozemků parc. č. 410/4, 410/5, 411/4, 411/7, 419/101, 419/102,
419/103, 419/104, 420/1, 423/148, 423/149, 423/150, 424/4, 427/4, 427/5, 427/10,
427/11, 427/23, 429/1, 429/3, 430/6, 430/7, 433/2, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9,
433/11, 448/1, 448/11, 448/12, 466/2 a 466/3 v k.ú. Bohumilice o celkové výměře
22332 m2
3. záměr na odprodej části pozemku parc. č. 635 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 15 m2

IV.Zastupitelstvo města pověřuje :
1. starostu města a pana Ing. Jaroslava Zvonaře jednáním se zástupci společnosti E.ON
o možnosti přednostního řešení plánované kabelizace elektrického vedení na ulicích
Nádražní a Jiráskova

V.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. Informace z 24,25,26 a 27.schůze rady města .

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
RNDr. Zdena Vlčková
Alena Zajíčková

V Kloboukách u Brna 24.9.2008

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.9.2008
Sňato

dne:……………………………..

