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

VÝPIS
USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 21.1.2010 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. 46,47
4. Výběrové řízení- rozšíření a rekultivace skládky
5. Pozemky
6. Nový ÚP Klobouky u Brna
7. Změna ÚP č.3a
8. Kabelová televize
9. Různé
10. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání zastupitelstva města –Ing. Stanislav Němec a
Vladimír Trávníček l
2. Program 27. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemku parc. č. 1523/3 o výměře 20 m2v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 100,- Kč
za m2
4. Prodej pozemků parc. 1670/27 o výměře 17 m2, parc.č. 1670/32 o výměře 88m2,
parc.č.1670/36 o výměře 4m2 v k.ú. Klobouky za cenu 250,-Kč/m2.
5. Prodej pozemků parc. č. 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. Odložit rozhodnutí o prodeji obecního pozemku parc. č. 762o výměře 66 m2 v k.ú.
Klobouky za cenu 200,- Kč/m2
7. Přidělení veřejné zakázky - Rekultivace rozšíření skládky S-OO3 Martinice, společnosti
IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a potvrzuje tak rozhodnutí hodnotící
komise ze dne 11.1.2010. Druhým v pořadí je elitbau, s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00
Brno a třetím STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
8. Záměr na pořízení nového územního plánu města Klobouky u Brna a ukládá starostovi
města zajistit zahájení pořizování u MěÚ Hustopeče- úřadu územního plánování.
9. Zrušení Změny č. 3a územního plánu sídelního útvaru Klobouky u Brna, z důvodů
zařazení zapracování této změny do nového územního plánu.
10. Poplatek za základní programovou nabídku kabelové televize ve výši 180,- Kč měsíčně.
11. S podáním žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na dobudování
mateřské školy v objektu MěSOŠ Klobouky u Brna a s o u h l a s í s dofinancováním
nákladů z rozpočtu města .

12. S podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení projektové
dokumentace na úpravu náměstí v prostoru autobusového nádraží a
so u h l a sí
s dofinancováním nákladů z rozpočtu města.
13. Poukázání dotačních finančních prostředků na projekt Metodologická podpora v oblasti
práce s žáky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši
2 810 711,-Kč budou v souladu s ustanovením §28 odst.11 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účet
zřizovatele a s c h v a l u j e , že tyto finanční prostředky budou neprodleně převedeny na
účet Městské střední odborné školy.
14. Rozpočtové opatření č. 7/2009.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 46,47

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města
Přílohy :
1. Usnesení č. 4/09/25ZM- pozemky
2. Rozpočtové opatření č.7/2010

V Kloboukách u Brna 25.1.2010

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.1.2010

Sňato

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27.1.2010
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dne:………………………………….

Sňato

dne:…………………………….

