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

VÝPIS
USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 29.1.2009 v 18:00 hodin
v kanceláři starosty Městského úřadu
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. 32
4. Pozemky, změna ÚP
5. Rozpočtová úprava č.6- informace starosty
6. Smlouvy o dílo – projekty
7. Kontrola FÚ na stavbu DPS- zástava
8. Cena vody, stočné, smlouva s VAK Hodonín na 2009
9. Výběrové řízení – chodníky ul. Nádražní
10. Žádosti
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Různé
13. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání zastupitelstva města paní RNDr. Zdeňku
Vlčkovu a pana Vladimíra Trávníčka
2. Program 20. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2008.
4. Odkoupení pozemků v okolí bytového domu na ulici Vinařská parc. č. 1425/3 o výměře
184 m2, 1425/4 o výměře 136 m2, 1425/5 o výměře 6 m2, 1452/1 o výměře 19 m2, 1453 o
výměře 18 m2 a 1454 o výměře 19 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
5. připomínkovaný návrh Zadání změny č. 3b ÚPM Klobouky u Brna a to v rozsahu:
3.01 změna krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení, lokalita Za hřbitovem
3.03 změna krajinné zóny produkční na plochy pro vodohospodářská zařízení (suché
nádrže) v lokalitách: 3.03a) Boří, 3.03b) Nad Kaplí, 3.03c) U Větřáku a
další
protipovodňové úpravy (záchytné příkopy a hrazení strží)
3.04 změna z plochy zemědělského půdního fondu na plochu pro technickou
infrastrukturu - solární elektrárnu, lokalita Stará hora
3.05 změna z plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení, ul. J. A. Komenského
6. „ Smlouvu o dílo č. 1/2009“ se společností TOPROJEKT spol. s r. o. Brno, Jeneweinova
36, na zpracování projektové dokumentace na akci „Chodník na ulici Zahradní“, za
cenu ve výši 47.243,- Kč včetně DPH.
7. Objednání zhotovení projektové dokumentace na akci- „Stavební úpravy požární
zbrojnice v Kloboukách u Brna“ za cenu 160 tis. Kč. Zhotovitelem projektu bude
společnosti IMOS Brno, a.s.
8. Zadat zaměření nezatrubněné části potoka panu Ing. Danielu Svobodovi za cenu ve výši
65 tis. Kč.
9. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele energetického auditu a průkazu energetické
náročnosti budov pro objekt Městské střední odborné školy Klobouky u Brna.

10. Ponechání ceny vodného a stočného na úrovni roku 2008, tj. cenu vody 31,-Kč/m3 a
stočné ve výši 60,- Kč na jednoho obyvatele za měsíc.
11. „Smlouvu č. 99960679 o dodávce vody předané z veřejného vodovodu“, uzavřenou se
společností Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
12. Vyhlášení výběrového řízení pro akci – „Odpadové hospodářství Mikroregionu
Kloboucko, 2.etapa - rozšíření úložiště“ a vyhlášení výběrového řízení na akci – „Stavba
chodníků ulice Nádražní a Jiráskova“.
13. Doplnění 5ti členné hodnotící komise, jmenované radou města o Ing. Stanislava Němce,
který nahradí radou jmenovaného pana Ladislava Vašulky. Hodnotící komise bude pro
výběrová řízení na obě akce ve složení: Miroslav Navrátil, Ing. Zdeněk Lobpreis, Ing.
Stanislav Němec, Mgr. Petr Hrádek , Yveta Jančová.
14. Spolupořádání velikonočního koncertu skupiny Cimbál Clasic a houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného v evangelickém kostele dne 5.4.2009.
15. Aktualizovaný Domovní řád pro bytové domy v majetku města včetně DPS.

III.Zastupitelstvo města neschvaluje :
1. Připomínky Občanského sdružení Za malebné Kloboucko a jeho okolí a odboru ŽP
MěÚ Hustopeče z důvodu , že navržené plochy 3.01 (bydlení) a 3.04 (solární
elektrárna) jsou ve vlastnictví investorů a v případě výběru jiných náhradních ploch
by vznikl problém se získáním a výkupem

IV.Zastupitelstvo města pověřuje :
1. Starostu města, RNDr. Zdeňka Bobka starostu města podpisem zástavní smlouvy na
bytový dům na ulici Kašnické č. 3 ve prospěch Ministerstva financí ČR, do doby
vyřízení žádosti města o prominutí placení odvodu dotace a penále.
2. Starostu města jednáním se společností Kordis JMK spol. s r.o. o rozšíření počtu
zastávek o původní zastávku na hlavní silnici Brno- Hodonín, která by byla zřízena
jen pro některé spoje.

V.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Stanoviska DO, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu při projednávání a
připomínkování návrhu zadání změny č. 3b ÚPM Klobouky u Brna.
2. Zprávu kontrolního výboru .

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu :
RNDr . Zdeňka Vlčková
Vladimír Trávníček

V Kloboukách u Brna 3.2.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.2.2009

Sňato

dne:…………………………….

