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

VÝPIS
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 18.12.2008 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. 31
Pozemky
Rozpočet 2009
Zmocnění starosty k provedení rozpočtového opatření za prosinec
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Různé
Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání zastupitelstva města pana Ing. Jindřicha
Koubka a pana Romana Blanáře
2. Program 19. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Odložení projednávání prodeje bytů na ulici Vinařské 25A do osobního vlastnictví
nájemníkům na další zasedání zastupitelstva
4. Prodej pozemku parc. č. 3164/150 o výměře 1861 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
5. Prodej pozemku parc. č. 3513/267 o výměře 641 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
6. Odložit schválení záměru na směnu obecního pozemku parc. č. 1640/2 v k.ú. Klobouky u
Brna na příští zasedání ZM
7. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uložení kanalizační
stoky na pozemky parc. č. 1406/1, 1416 a 1456/3 v k.ú. Klobouky u Brna.
8. Ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2007 ze dne 17. 10. 2007
p. Romanem Mezerou na pronájem vinárny v suterénu zámku č.p. 169 na pozemku parc.
č. 1 v k.ú. Klobouky u Brna k 31. 12. 2008 s tím, že součástí dohody o ukončení platnosti
nájemní smlouvy bude splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a úhrady za
otop v 6 splátkách v období leden – červen 2009
9. Příspěvek z rozpočtu města pro TJ Sokol ve výši 84 tis. Kč, s tím že po provedené účetní
závěrce organizace, bude město řešit případný schodek v hospodaření organizace
rozpočtovým opatřením, dle aktuelní situace
10. Upravený návrh rozpočtu pro rok 2009 v paragrafovém znění
11. Plány kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2009
12. Cenovou nabídku společnosti Pöry Environment a.s. na vypracování dokumentace pro
územní řízení stavby Úprava Klobouckého potoka v úseku 2,51 m za cenu 59.500,- Kč

13. Vyřazení osobního automobilu Škoda Favorit 135, st. pozn. zn. BVD 51-97 z majetku
Městské střední odborné školy Klobouky u Brna .

III.Zastupitelstvo města neschvaluje :
1. Cenu za byt v bytovém domě na ul. Vinařské 25A ve výši 650 tis. Kč
2. Cenu za byt v bytovém domě na ul. Vinařské ve výši 550 tis. Kč.
3. Prodej pozemku parc. č. 3513/279 o výměře 1592 m2 v k.ú. Klobouky u Brna

IV.Zastupitelstvo města zmocňuje :
1. Starostu města, RNDr. Zdeňka Bobka k provedení posledního rozpočtového opatření
č.6 za prosinec 2008

V.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávu finančního výboru o činnosti v roce 2008

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Jindřich Koubek
Roman Blanář

V Kloboukách u Brna 22.12.2008

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.12.2008

Sňato

dne:…………………………….

