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

VÝPIS
USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 29.10.2009 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. 43
4. Pozemky
5. Prodej bytů
6. Projednání změny ÚP č.3b
7. Rozpočtové opatření č.5/09
8. Inventarizace 2009
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání zastupitelstva města – Alena Petlachová,
Miroslav Navrátil
2. Program 25. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 725/2, 725/3, 725/4, 725/5 a
726/2 v k.ú. Klobouky u Brna pod budovou MěSOŠ Klobouky u Brna s ÚZSVM. Součástí
smlouvy je závazek Města Klobouky u Brna po dobu 10 let od vkladu smlouvy o
nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k účelům vzdělávání v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným účelům a ani je k takovým účelům
nepronajímat a nepřevést je třetí osobě.
4. Prodej části pozemku parc. č.1425/8 o výměře 15 m2, pozemku parc.č. 1425/10/1 o
výměře 1 m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 250,- Kč za m2
5. Prodej pozemků parc. 1523/8 o výměře 6 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 100,-Kč/m2.
6. Prodej pozemků parc. 1523/10 o výměře 20 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 100,-Kč/m2.
7. Záměr na prodej části pozemků parc. č. 2104/1/8 dle GP v k.ú. Klobouky za cenu 15,Kč/m2 a zastavěná části za 250,- Kč/m2
8. Záměr na prodej části pozemků parc. č. 2085/7 dle GP v k.ú. Klobouky u Brna v trati
Sádek za cenu 100,-Kč/m2.
9. „Prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek- budova č.p. 694 na ulici Vinařské“.
10. Záměr na prodej čtvrtého bytu v II.nadzemním podlaží bytového domu čp. 694 na ulici
Vinařská 25A, podmínkou je stanovení minimální ceny ve výši 550 tis. Kč a dále
skutečnost, že zájemce bude občanem města Klobouky u Brna. Žádosti s uvedením cenové
nabídky budou zasílány tajemnici MěÚ Klobouky u Brna v zalepené obálce, označené
nápisem „NEOTVÍRAT- byt Vinařská 25a“, v termínu do 7.12.2009.
11. Vydání Opatření obecné povahy – změna č. 3b ÚPO Klobouky u Brna .
12. Rozpočtové opatření č. 5/2009

.

13. Příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2009 včetně uvedených termínů a složení
komisí.
14. Uzavření Smlouvy o dílo se Ing. arch. Jaromírem Walterem na vypracování projektové
dokumentace stavby „Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u Brna“.
15. Darovací smlouvu za podmínek uvedených ve smlouvě . Částka ve výši 250 tis. Kč bude
převedena na účet města do 31.3.2010.
16. Zrušení veřejné zakázky –„ Rekultivace skládky S-003 Martinice“ .
17. Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce pro akci – „Odpadové hospodářství
Mikroregionu Kloboucko, 2.etapa - rozšíření úložiště“ a „Rekultivace skládky S-003
Martinice “

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 43
2. Změnu ve složení školské rady Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna.

IV.Zastupitelstvo posoudilo a projednalo:
1. Předložený projednaný návrh změny č.3b ÚPO Klobouky u Brna včetně Návrhu Opatření
obecné povahy – Změna č. 3b ÚPO Klobouky u Brna .
2. Předložené připomínky občanského sdružení „Malebné Kloboucko a okolí“ a na základě
kladných stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského
půdního fondu i ostatních , má za to, že důvody uvedené v připomínkách nejsou v rozporu
se zákonnými normami a tudíž jsou připomínky nerelevantní.

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Přílohy:
1. Usnesení č. 4/09/25ZM- pozemky
2. Rozpočtové opatření č.5/2009
3. Příkaz starosty k provedení inventarizace
4. Smlouva o dílo
5. Darovací smlouva

Ověřovatelé zápisu :
Alena Petlachová
Miroslav Navrátil

V Kloboukách u Brna 4.11.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.11.2009

Sňato

dne:…………………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 5.11.2009

Sňato

dne:…………………………….

