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

VÝPIS
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 1.10.2009 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. 40,41,42
4. Pozemky
5. Rozpočtové opatření č.4/09
6. Projektová dokumentace – úprava náměstí pro územ. řízení
7. Zřizovací listiny škol
8. Veřejnoprávní smlouvy – přestupková komise
9. Informace starosty
10. Různé
11. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání zastupitelstva města – Ing. Jindřich Koubek,
RNDr. Zdeňka Vlčková
2. Program 24. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej části pozemku parc. č.1283/22 o výměře 22 m2 a pozemku parc.č. 1293/1 o
výměře 27 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,- Kč za m2
4. Prodej pozemků parc. 1998/3 o výměře 43 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 150,-Kč
5. Směnu pozemků parc. č. 248/1 o výměře 306 m2, pozemku parc.č. 183/6 o výměře 99
m2, pozemku parc.č. 183/19 o výměře 149 m2 a pozemku parc. č. 265/2 o výměře 61 m2
v k.ú. Bohumilice . Každá ze stran uhradí ½ nákladů na vyhotovení znaleckého posudku
a kolek na vklad do katastru.
6. Zrušení podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 154/4 v k.ú. Bohumilice o výměře
36 m2 tak, že SBD Pálava se stane vlastníkem pozemku parc. č. 154/6 o výměře 2 m2 a
Město Klobouky u Brna se stane vlastníkem pozemku parc. č. 154/4 o výměře 34 m2
s podmínkou, že bude smluvně uvedeno právo volného přístupu bydlících a pracovníků
SBD na parc. č. 154/4 za účelem vstupu do domu a dále údržby a oprav bytového domu
a všechny náklady spojené se zrušením spoluvlastnictví uhradí město Klobouky u Brna.
7. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – pozemek parc.č. 172 o výměře 458 m2
v k.ú. Bohumilice
8. Záměr na prodej pozemků parc. č. 1425/8 o výměře15 m2, parc.č. 1425/10 o výměře
1m2 za cenu 250,- Kč a dále pozemků parc.č. 1523/8 o výměře 6m2, parc.č. 1523/9 o
výměře 11m2, parc.č. 1523/10 o výměře 20 m2 a části pozemku parč.č. 1748/7 dle GP za
cenu 100,- Kč v k.ú. Klobouky u Brna
9. Odložit schválení záměru na prodej části pozemků parc. č. 2104/1 a 2085/7 v k.ú.
Klobouky u Brna v trati Sádek na příští zasedání ZM.

10. Sdělit ÚZSVM, že objekt č.p. 75 na pozemku parc. č. 708 v k.ú. Klobouky u Brna hodlá
využívat jako mateřskou školu nejdéle 31. 12. 2012.
11. Záměr na pronájem vinic parc. č. 1955, 2980/1, 2980/2, 2982/1, 2982/2, 3029/1, 3029/2
a 3031 a vinic č. 39 a 40 ve společných vinohradech v trati Pod Plunary v k.ú. Klobouky
u Brna a orné půdy parc. č. 2329, 2999, 3000/1 a 3000/2 v k.ú. Klobouky u Brna a parc.
č. 478/8 v k.ú. Krumvíř za obvyklé nájemné na dobu určitou hospodářský rok 2009/2010.

.

12. Rozpočtové opatření č. 4/2009
13. Zadání zhotovení projektové dokumentace na úpravu náměstí a zámeckého nádvoří
s tím, že projekt bude rozdělen na několik etap
14. Zřizovací listiny : Městské střední odborné školy s účinností od 1.11.2009 ,Základní
školy s účinností od 1.11.2009, Městského víceletého gymnázia s účinností od 1.11.2009.
15. Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků s obcemi: Boleradice, Borkovany, Brumovice, Morkůvky, Kašnice, Krumvíř,
Velké Hostěrádky - paušální poplatek pro tyto obce bude ve výši 10.000,- Kč ročně.
16. Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce pro akci – „Odpadové hospodářství
Mikroregionu Kloboucko, 2.etapa - rozšíření úložiště“
17. Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce pro akci – „Rekultivace skládky S-003
Martinice “
18. Komisi pro otevírání obálek a současně hodnotící komisi pro výběrová řízení na obě
akce ve složení: RNDr. Zdeněk Bobek , Miroslav Navrátil, Ladislav Vašulka, Mgr. Petr
Hrádek , Yveta Jančová. Náhradníci : Ing. Stanislav Němec,Ladislav Trávníček.
19. Ukončení smlouvy se společností Kingston consulting, s.r.o., se sídlem v Ostravě,
Českobratrská 230/26, na zajištění komplexní služby spojené s provozováním
bankomatu.
20. Uzavření Smlouvy o dílo č. 1308309 se společností AGUA PROCON s.r.o. , Palackého
tř.12, 612 00 Brno na provedení projektových a inženýrských prací – „Klobouky u Brna
– PD Kanalizace“, s tím že částka ve výši 791.350,- Kč bude předmětem rozpočtové
úpravy.
21. Ukončení spolupráce se společností VAN GANSEWINKEL, a.s.., které bude v souladu
s uzavřenou smlouvou dána výpověď s 6ti měsíční výpovědní lhůtou. Spolupráce ve
společností bude ukončena k 30.4.2010.
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. 40,41 a 42.

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Přílohy:
1. Usnesení č. 1/09/24ZM- pozemky
2. Rozpočtové opatření č.4/2009
Ověřovatelé zápisu :
RNDr. Zdeňka Vlčková
Ing. Jindřich Koubek

V Kloboukách u Brna 8.10.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.10.2009

Sňato

dne:…………………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 9.10.2009

Sňato

dne:…………………………….

