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

VÝPIS
USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 17.12.2009 v 18:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v 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. 44,45
4. Pozemky
5. Návrh rozpočetu 2010 ( včetně problematiky drobných zakázek zadávaných městem)
6. Zmocnění rady města k provedení rozpočtového opatření za prosinec
7. Rozpočtové opatření č. 6/09
8. Prodej bytů
9. Ceny za služby od 1.1.2010
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání zastupitelstva města –Šárka Lopatářová, Ing.
Jaroslav Zvonař l
2. Program 26. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemku parc. č. 890/308 o výměře 94 m2v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,Kč za m2
4. Záměr na prodej pozemků parc. 1523/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 100,Kč/m2.
5. Záměr na prodej pozemků parc. 2458/65 o výměře 4 m2 , parc.č. 2458/86 o výměře 222,
parc. č. 2458/87 o výměře 4m2, parc.č. 2458/88 o výměře 9m2, parc. č. 2458/89 o výměře
4m2 v k.ú. Klobouky za cenu 200,-Kč/m2.
6. Záměr na prodej pozemuů parc. č. 762o výměře 66 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 250,Kč/m2
7. Záměr na prodej pozemku parc. č.1670/27 o výměře 77m2 , parc.č. 1670/32 o výměře
88m2, parc.č. 1670/36 o výměře 4m2 v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 250,-Kč/m2
8. Záměr na prodej části pozemku parc.č.669/1dle GP v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,Kč za m2
9. Uzavření Darovací smlouvy s Jihomoravským krajem se sídlem Brno, Žerotínovo nám.
3/5, 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.
10. Upravený návrh rozpočtu na rok 2010 v paragrafovém znění.
11. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2021.
12. Rozpočtové opatření č. 6/2009.

13. Kupní smlouvy:
• č. 13/09 na prodej bytu 3+1 ve 2. nadzemní podlaží na ul. Vinařské 25A o celkové
ploše s příslušenstvím o výměře 103 m2 za cenu ve výši 550.000,-Kč paní MVDr.
Aleně Kaňové, bytem Vinařská 694/25A, Klobouky u Brna
• č. 14/09 na prodej bytu 3+1 ve 1. nadzemním podlaží na ul. Vinařské 25A o celkové
ploše s příslušenstvím o výměře 98 m2 za cenu ve výši 550.000,-Kč manželům Mgr.
Jiřímu Peškovi a Mgr. Ladě Peškové, bytem Vinařská 694/25A, Klobouky u Brna
• č. 15/09 na prodej bytu 3+1 ve 1.nadzemním podlaží na ul. Vinařské 25A o celkové
ploše s příslušenstvím o výměře 106 m2 za cenu ve výši 550.000,-Kč manželům
Eduardu Sýkorovi a Mgr. Heleně Sýkorové
14. Kupní smlouvu č. 16/09 na prodej bytu 3+1 ve 2. nadzemním podlaží na ul. Vinařské
25A o celkové ploše s příslušenstvím panu Zdeňku Charvátovi, bytem Masarykova 28,
Klobouky u Brna za nabízenou cenu 1.060.000,- Kč.
15. S účinností od 1.1.2010 vodné ve výši 33,- Kč /m3
16. Zvýšení příspěvku od obcí na žáky od roku 2010 na částku ve výši 5.500,- Kč za žáka.
17. S účinností od 1.1.2010
a) dopravu - kontejner pro kloboucké občany za cenu ve výši 550,- Kč za kontejner
b) poplatek za ukládku odpadu na skládce odpadu pro kloboucké občany za cenu:
zemina – zdarma
stavební suť - ve výši 200,- Kč za tunu
ostatní odpad- ve výši 500,- Kč za tunu
18. Přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.3/2008Sb., o shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanoví kalkulaci cenu
místního poplatku pro rok 2010.
19. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1308309 ze dne 9.10.2009 o dodávce projektových prací
uzavřené se společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř.12, Brno, předmět díla se
rozšiřuje o geodetické zaměření. Celková cena díla po úpravě činí 896.070,-Kč.
20. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29029/S-1 uzavřené se společností Bas s.r.o., Brněnská
3497, Hodonín na vícepráce na stavbu – Klobouky u Brna – stavební úpravy požární
zbrojnice. Celková cena dílo po úpravě činí 3.990.268,-Kč.
21. 5ti člennou komisi pro otevírání obálek a současně hodnotící komisi pro výběrová řízení
na akci akci – „Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko, 2.etapa - rozšíření
úložiště“ a „Rekultivace skládky S-003 Martinice“ ve složení: RNDr. Zdeněk Bobek ,
Miroslav Navrátil, Ladislav Vašulka,
Mgr. Petr Hrádek, Ladislav Trávníček.
Náhradníci: Ing. Stanislav Němec, Yveta Jančová

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 44,45

IV.Zastupitelstvo zmocňuje :
1. Radu města k provedení posledního rozpočtového opatření č.7 za prosinec 2009.

V.Zastupitelstvo ruší :
1. žádost o odkoupení pozemků pod a v okolí bytového domu parc. č. 1425/1 o výměře 120
m2, 1425/2 o výměře 94 m2, 1425/3 o výměře 184 m2, 1425/4 o výměře 136 m2, 1425/5 o

2

výměře 6 m2, 1425/7 o výměře 31 m2, 1452/1 o výměře 19 m2, 1453 o výměře 18 m2 a 1454
o výměře 19 m2 v k.ú. Klobouky u Brna.

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města
Přílohy :
1. Usnesení č. 4/09/25ZM- pozemky
2. Návrh rozpočtu na rok 2010
3. Návrh rozpočtového výhledu
4. Rozpočtové opatření č.6/2009
5. Návrh kupních smluv – Vinařská 25A
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29029/S
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1308309

V Kloboukách u Brna 22.12.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.12.2009

Sňato

dne:………………………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22.12.2009

Sňato

dne:…………………………….
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Usnesení č. 4/09/26 ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje prodej pozemku:
Parc. č.
890/30

Výměra
Katastrální
Kupující
2
(m )
území
94
Klobouky u
Martin Ševčík, Klobouky
Brna
u Brna, Chaloupky 12

Cena
100,-

Hlasování
č.

pro

4

15

proti zdr.

0

0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na prodej pozemků:
Parc. č.
1523/3
2458/65
2458/86
2458/87
2458/88
2458/89
762
*)
1670/27
1670/32
1670/36

Výměra
Katastrální
(m2)
území
20
Klobouky u
Brna
4
Klobouky u
222
Brna
4
9
4
66
Klobouky u
Brna
17
88
4

Klobouky u
Brna

Popis nemovitosti
Předzahrádka před RD
č.p. 753 na ulici Zahradní
Pod druhým
rozestavěným bytovým
domem na ulici Wolfova
Pozemek nad
zatrubněným potokem za
budovou firmy ZEVYT
Pozemky v zadní části
areálu firmy NERIA, a.s.
na ulici Nádražní

4

Cena

Hlasování
č.

pro

proti zdr.

100,-

5

15

0

0

200,-

6

15

0

0

250,-

7

15

0

0

250,-

8

15

0

0

část
669/1

dle GP

Klobouky u
Brna

Pozemek za zahradou
RD č.p. 56

100,-

9

0

12

3

*) Podmínkou prodeje pozemku parc. č. 762 je zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu Města Klobouky u Brna k vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a oprav
zatrubněné části místního potoka nacházejícího se pod tímto pozemkem

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje uzavření Darovací smlouvy
s Jihomoravským krajem se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 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.
Hlasování č. 10 :

pro

15

proti

0

zdržel se

0

Zastupitelstvo města z důvodu odprodeje bytových jednotek v bytovém domě č.p. 694 na
ulici Vinařská 25A r u š í žádost o odkoupení pozemků pod a v okolí bytového domu
parc. č. 1425/1 o výměře 120 m2, 1425/2 o výměře 94 m2, 1425/3 o výměře 184 m2, 1425/4
o výměře 136 m2, 1425/5 o výměře 6 m2, 1425/7 o výměře 31 m2, 1452/1 o výměře 19 m2,
2
2
1453 o výměře 18 m a 1454 o výměře 19 m v k.ú. Klobouky u Brna.
Hlasování č. 11 :

pro

15

proti

0

5

zdržel se

0

