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

VÝPIS
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 19.3.2009 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
Plán náhradní výsadby zeleně
Informace z jednání rady města č. 33,34
Pozemky
Rozpočtové opatření č.1/09
Seznam podaných žádostí o dotací
Potvrzení rozhodnutí hodnotící komise veřejné zakázky chodníky ul. Nádražní , Jiráskova
Vyhlášení soutěže o Návrh úpravy náměstí a zámeckého nádvoří a vyhlášení výběrových řízení :
• Bankovní ústav - půjčka na chodníky- Nádražní
• Bankovní ústav - půjčka na rozšíření skládky odpadu
• Projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce kanalizace Klobouky
• Projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV Bohumilice
• Projektová dokumentace na opravu sokolovny
• Rekonstrukce kotelny MěÚ – dodavatel
• Rekonstrukce požární zbrojnice – dodavatel
• Úpravy v MěSOŠ pro MŠ- dodavatel
10. Oprava vozovky Bohumilice
11. Různé
12. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání zastupitelstva města paní Alenu Pitlachovu
a Ing. Jaroslava Zvonaře.
2. Program 21. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Odkoupení pozemku parc. č. 2660/1 o výměře 252 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za úřední
cenu
4. Záměr na změnu využití zemědělského areálu firmy Roživa a.s v Bohumilicích na
voltaickou elektrárnu .
5. Poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko
Betlém pro rok 2009, ve výši 20 tis.Kč.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2009.
7. Přidělení veřejné zakázky - III/4189 Klobouky u Brna – průtah, část SO 102 chodník ,
společnosti IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a potvrzuje tak rozhodnutí
hodnotící komise ze dne 13.3.2009. Druhým v pořadí je Pražské silniční a
vodohospodářské stavby, a.s. , Dubečská 3228, 100 00 Praha 10 a třetím Silnice Brno,
spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno.
8. Uzavření smlouvy s firmou RTS, a.s. Brno, Lazaretní 13 na vyhlášení soutěže o Návrh
úpravy náměstí a zámeckého nádvoří a podepsání plné moci k zastupování města při
vyhlášení soutěže.
9. Žádost města o poskytnutí úvěru na vybudování chodníků v ulici Jiráskové a Nádražní –
veřejná zakázka „ III/4189 Klobouky u Brna – průtah, část SO 102 chodník“ ve výši 16,5
mil. Kč.

10. Vyhlášení výběrového řízení na bankovní ústav, pro poskytnutí úvěru na vybudování
chodníků ul. Jiráskova , Nádražní .
11. Žádost města o poskytnutí úvěru na rozšíření a rekultivaci skládky odpadu ve výši 12
mil. Kč.
12. Vyhlášení výběrového řízení na bankovní ústav, pro poskytnutí úvěru na rozšíření a
rekultivaci skládky odpadu .
13. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na dokončení
rekonstrukce kanalizace Klobouky.
14. podání žádosti o poskytnutí dotace na zhotovené projektové dokumentace –„Kanalizace
a ČOV Bohumilice“, žádost bude podána na rok 2010. Zastupitelstvo města s o u h l a s
í, že pokud tato dotace nebude městu poskytnuta, uhradí město zhotovení projektové
dokumentace z rozpočtu města.
15. Vyprojektování a provedení opravy části havarijního stavu kanalizace v Bohumilicích
v délce cca 50 m.
16. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci
sokolovny .
17. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce kotelny v budově městského
úřadu.
18. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce požární zbrojnice.
19. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele úprav v části budovy MěSOŠ na prostory
mateřské školy.
20. Opravu místní komunikace v části Bohumilice- lokalita Bohumilice za cenu 520 tis. Kč
bez DPH.
21. Uzavření dohody o provedení práce s panem Daliborem Bartošem a Josefem Krátkým
na veřejně prospěšné práce na období od 1.4.2009 do 30.4.2009, za odměnu ve výši
4.000,- Kč.
22. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro
období 2007 - 2013 na typový projekt – Czech POINT - upgrade Kontaktního místa. V
rámci tohoto programu zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve
výši 68 540,-Kč a pověřuje starostu města podáním žádosti v termínu do 31.3.2009.
23. Smlouvu uzavřenou s Městem Hustopeče na poskytnutí Služby administrativního centra
související s projekty eGovernmentu- příprava a administrace žádostí.
24. Spolufinancování projektu na nákup technologii upgrade Czech POINT ve výši 15 %.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č.33 a 34

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

V Kloboukách u Brna 20.3.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.3.2009

Sňato

dne:…………………………….

