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

VÝPIS
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 15.5.2009 v 18:00 hodin
v kanceláři starosty Městského úřadu
Kloboukách u Brna

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

Technický bod ( zahájení , volba ověřovatelů zápisu , jmenování zapisovatele)
Program jednání
Pozemky
Projednání závěrečného účtu za rok 2008
Informace z jednání rady města č. 35,36,37
Rozpočtové opatření č.2/09
Jmenování poroty a náhradníků na hodnocení „Návrhu na úpravu náměstí a
zámeckého nádvoří“.
8. Zřizovací listina Mateřské školy – platnost od 1.9.2009
9. Modernizace kabelové televize – přizván ing. Wacník – ředitel společnosti KT
10. Parkoviště u lékárny
11. Různé
12. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání zastupitelstva města paní Alenu Zajíčkovu a
Ing. Stanislava Němce .
2. Program 22. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Záměr na směnu pozemku parc. č. 1640/2 o výměře 140 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
4. Směnu pozemků parc. č. 3542/11 o výměře 217 m2 a parc.č. 975/2 o výměře 467 m2
v majetku města za pozemky parc.č.2455/14 o výměře 332 m2 a pozemku parc.č. 3542/98
o výměře 52 m2 za podmínky , že zájemce o směnu uhradí všechny náklady spojené
s převodem nemovitostí.
5. Odkoupení pozemku parc.č. 2829/3 o výměře 1474 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za úřední
cenu
6. darování pozemků do vlastnictví města silnice č. III/4214 – délka 1,665 km, III/4215délka 0,252 km, III/4216 – délka 0,103 km, most ev.č. 4214-1
7. darování pozemků do vlastnictví města parc.č.305 o výměře 6038 a parc.č.812 o výměře
317 m2 v k.ú. Klobouky u Brna .
8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Jihomoravským krajem na převod
silnice č. III/4214, III/4215 a III/4216, mostu ev. č. 4214-1 a pozemků parc. č. 305 a 812
v k.ú. Klobouky u Brna do vlastnictví Města Klobouky u Brna.
9. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města parc.č.725/2 o výměře 70m2,
parc.č.725/3 o výměře 71 m2, 725/4 o výměře 82 m2, parc.č.725/5 o výměře 24 m2,
parc.č. 726/2 o výměře 145 m2
10. Závazek města Klobouky u Brna provozovat v budově MěSOŠ školské zařízení v souladu
se zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, po
dobu nejméně 10 let od bezúplatného převodu pozemků od státu
11. Vydání souhlasného stanoviska k záměru na instalaci solární elektrárny na pozemek
parc. č. 419/105 v k.ú. Bohumilice s podmínkou, že v případě nutnosti provedení změny
územního plánu uhradí žadatel veškeré náklady

12. Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje plán náhradních výsadeb pro Město
Klobouky u Brna zpracovaný Ing. Veronikou Hukovou s těmito připomínkami:
1. lokalita Wurmova – Kopečná – před prováděním výsadby je nutné zjistit umístění
inženýrských sítí (vedení plynu, KTV) a stávající zeminu v místě výsadby nahradit
kvalitnější půdou
2. lokalita Wurmova – Bří Mrštíků – vzhledem k jinému záměru na využití plochy
posečkat s výsadbou až do rozhodnutí o umístění odstavného parkoviště pro autobusy
3. liniový dřevinný prvek nad skládkou – rozšířit směrem podél silnice k Martinicím
4. navržená alej k větrnému mlýnu – změnit navržené dřeviny na ovocné stromy
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008, bez výhrad.
13. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008, bez výhrad.
14. Rozpočtové opatření č. 2/2009.
15. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Klobouky u Brna s účinností od
1.9.2009 .
16. Opravu chodníku a odstavné plochy před budovou lékárny na ul. Masarykové , stavební
práce provede firma FCS s.r.o., Nádražní 80, Klobouky u Brna za navrženou cenu
251.313,-Kč. .
17. Návrh na úpravu náměstí a zámeckého nádvoří, který zpracovala společnost RTS, a.s.
Brno
18. Vyplacení finančního ohodnocení za umístění v architektonické soutěži na úpravu
náměstí a nádvoří zámku, dle pořadí : 1. místo –20 tis.Kč, 2. místo- 10 tis.Kč, 3. místo –
5 tis. Kč, s tím že v pořadí další účastníci soutěže již nebudou hodnoceni.
19. Instalaci 7 kusů nových sloupů veřejného osvětlení v části Bohumilice.
20. Vyhlášení I. kola výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z fondu rozvoje
bydlení , lhůta pro podání žádostí je do 24.6.2009.
21. Cenu za byt v bytovém domě na ul. Vinařské 25A ve výši 550 tis. Kč . O této nabídce
budou informováni tři stávající nájemníci.
22. Vyřazení nefunkční čistírny odpadních vod v areálu MěSOŠ z majetku města .
23. „Smlouvu o dílo“ , uzavřenou se společností K4 a.s., Mlýnská 326/13. 602 00 Brno na
zhotovení projektové dokumentace a zajištění inž.sítí na akci „Rekonstrukce radnice
v Kloboukách u Brna“, za cenu 193 tis. Kč.
24. „Smlouvu o dílo č. 03/2009“ na zhotovení projektové dokumentace- Ulice Wolfova,
uzavřenou s Ing. Jaroslavem Ondrou, projektová činnost ve výstavbě, Popelákova 12,
Brno, za cenu 140.000,-Kč.
25. Náklady na přípravné práce nutné pro rozšíření skládky, předložené společností
EKOINPROS s.r.o Brno, částka na jejich pořízení bude projednána v rámci rozpočtové
úpravy.
26. Zřízení přechodu pro chodce přes ul. Brněnskou směrem k budově pošty a přechodu přes
ul. Bří Mrštíků směrem k budově MěSOŠ.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1.

Informace z rady č.35,36, a 37.

IV.Zastupitelstvo jmenuje :
1.
4 členy poroty a 4 náhradníky poroty pro hodnocení soutěže „Vypracování návrhu na
úpravu náměstí a zámeckého nádvoří“, ve složení : členové - RNDr. Zdeněk Bobek ,Ing.
Oldřich Štercl,, Mgr. Petr Hrádek, Yveta Jančová. Náhradníci - Ing. Zdeněk Lobpreis,, Ing
Jindřich Koubek, Ing. Stanislav Němec, Roman Blanář.

V.Zastupitelstvo pověřuje :
1.
starostu města jednáním ve věci ukončení smluvní spolupráce se společností Crystal
Bad. Dále budou všechny společnosti, které projevily zájem o výstavbu termálního zařízení,
informovány o dočasném pozastavení spolupráce.
2.
komisi životního prostředí provedením kontroly v objektu bývalého zemědělského
družstva.

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Stanislav Němec
Alena Zajíčková

V Kloboukách u Brna 19.5.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.5.2009

Sňato

dne:…………………………….

