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

VÝPIS
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 25.6.2009 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. 38,39
4. Pozemky
5. Digitalizace kabelové televize
6. Rozpočtové opatření č.3/09
7. Mateřská škola – informace
8. Kamerový systém ve městě
9. Bytový dům ul. Vinařská - prodej bytů
10. Soutěž o návrhu úprav náměstí a zámeckého nádvoří
11. Záměr na prodej termálního vrtu a pozemků pro termální zařízení (Hradišek)
12. Spolupráce s firmou VAN GANSEWINKEL – Daňhel
13. Možnost vytvoření akciové společnosti – skládka odpadu
14. Různé
15. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání zastupitelstva města - Ladislav Vašulka ,
Mgr. Petr Hrádek
2. Program 23. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 890/1, výměra dle GP v k.ú. Klobouky u Brna
za cenu 100,- Kč za m2
4. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1283/22 o výměře 22 m2 a 1293/1 o výměře 27 m2 v
k.ú. Klobouky za cenu 100,-Kč
5. Záměr na prodej části pozemků 1998/1 a pozemku 2014/3 dle GP v k.ú. Klobouky za
cenu 150,- Kč za m2
6. Odložení rozhodnutí o záměru na prodej části pozemku parc. č. 1748/7 v k.ú. Klobouky u
Brna a pověřuje Stavební úřad MěÚ Klobouky u Brna provedením místního šetření
v okolí RD č.p. 559
7. Záměr na směnu pozemků id. 3/8 pozemku parc. č. 154/6 o výměře 2 v k.ú. Bohumilice
ve vlastnictví byt. Družstva Pálava za pozemek parc.č. 248/1 o výměře 306 m2 v k. úBohumilice v majetku města
8. Zrušení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 248/2 v k.ú. Klobouky u Brna do
vlastnictví města a nemá námitek proti převodu části tohoto pozemku do vlastnictví
Vladimíra Poláka, Velké Hostěrádky 206
9. Směnu pozemků par.č.1640/2 o výměře 140 m2 v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví
města za pozemky parc.č. 1630/65 o výměře 57m2, parc.č.1630/68 o výměře 56m2,
parc.č.1630/69 o výměře 62 m2 v k.ú. Klobouky u Brna , každá ze stran uhradí polovinu
nákladů na vyhotovení znaleckých posudků a kolek na vklad do katastru

10. Směnu pozemk parc.č.468/1 o výměře 11307m2 v k.ú. Bohumilice za pozemky
parc.č.2511/35 o výměře 630 m2, 2511/43 o výměře 444 m2, parc.č.2509/12 o výměře
2280 m2, parc.č. 2509/23 o výměře 428 m2,parc.č. 2511/55 o výměře 1219m2, 2516/2 o
výměře 74 m2
11. Napojení kabelové televize na optickou síť, které umožní zvýšení přenosové kapacity pro
kabelovou televizi a internet a rozšíření programového spektra digitálních programů.
Město uhradí poplatek ve tříletých splátkách ve výši 286 tis. Kč plus DPH ročně. Částky
budou předmětem jednotlivých rozpočtových úprav.

.

12. Rozpočtové opatření č. 3/2009
13. Záměr na prodej tři bytů v bytovém domě na ulici Vinařská 25 A stáváním nájemníkům
za cenu 550 tis. za jednu bytovou jednotku za podmínky, že náklady s tím spojené bude
hradit kupující .
14. Zadání zprostředkování prodeje bytů na ul. Vinařská 25A právní kanceláři JUDr.
Macha. Cenový rozpočet za provedení potřebných úkonů je 20 tis. bez DPH.
15. Pořadí stanovené porotou soutěže –„Návrh na úpravu náměstí a zámeckého nádvoří“ a
vyplacení finančního ohodnocení za umístění v architektonické soutěži za 1. místo ve
výši 20 tis.Kč společnosti – PROSTAVBY, Zengrova 2693/2, 615 00 Brno ( architekt
Walter).
16. Záměr na prodej vrtu – Klobouky 2, v k.ú. Klobouky u Brna, umístěného na části
parcely č. 3240 a dále záměr na prodej pozemku parc. č. KN 2914/2 o výměře 24484
m2 v k.ú. Klobouky u Brna, který je ve vlastnictví Města Klobouky u Brna a je určen pro
výstavbu lázeňského areálu, za nejvyšší nabídku kupní ceny. Přičemž prodej pozemků je
vázán na prodej vrtu
17. Přidělení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na rozšíření skládky odpadu“, společnosti
Česká spořitelna a.s. a uzavření Smlouvy o úvěru č. 1086/09/LCD, na základě které se
Česká spořitelna, a.s., IČ:45244782 zaváže poskytnout městu úvěr na financování
projektu „Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko, druhá etapa-Rozšíření
úložiště“.
18. Zrušení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na dokončení
rekonstrukce kanalizace Klobouky.
19. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na dokončení
rekonstrukce kanalizace Klobouky.
20. Předložený návrh na poskytnutí půjček z I. kola výběrového řízení na půjčky z Fondu
rozvoje bydlení pro rok 2009 v celkové výši 185 tis. Kč.
21. Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
22. Majetek MěSOŠ předložený zřizovateli k vyřazení, pro který nemá město další využití,
byl prostřednictvím školy nabídnut případným zájemcům k odprodeji za symbolickou
cenu, tato částka bude použita pro potřeby školy. Majetek, o který nebude zájem bude
zlikvidován.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1.

Informace z rady č.28 a 39..

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města

Přílohy:
1. Usnesení č. 1/09/23ZM- pozemky
2. Rozpočtové opatření č.3/2009
Ověřovatelé zápisu :
Ladislav Vašulka
Mgr. Petr Hrádek

V Kloboukách u Brna 30.6.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.7.2009

Sňato

dne:…………………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 2.7.2009

Sňato

dne:…………………………….

