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

VÝPIS
USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 25.3.2010 v 18:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v Kloboukách u Brna

I.Zastupitelstvo města projednalo :
1.
2.
3.
4.
5.

Technický bod ( zahájení , volba ověřovatelů zápisu , jmenování zapisovatele)
Program jednání
Informace z jednání rady města č. 48,49
Pozemky
Výběrové řízení na firmu pro likvidaci odpadů- termíny, komise pro otevírání obálek,
výběrová komise
6. Vodohospodářské vztahy s obcí Velké Hostěrádky
7. Smlouvy- biologická rekultivace , hasiči Borkovany, webové stránky
8. Informace o provozu kabelové televize- návrh smlouvy o pronájmu
9. Různé- plynovod, zabezpečení úřadu, hasiči – příloha ke zřiz.listině
10. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 28. zasedání zastupitelstva města –Mgr. Petr Hrádek,
Ladislav Vašulka
2. Program 28. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemků parc. 762 o výměře 66 m2 k.ú. Klobouky za cenu 250,-Kč/m2.
4. Zřízení věcného břemene spočívající v právu Města Klobouky u Brna k vstupu a vjezdu na
pozemky parc .č. 754 a 762 v k.ú. Klobouky u Brna za účelem údržby a oprav zatrubněné
části místního potoka nacházejícího se pod výše uvedenými pozemky.
5. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 487 o výměře dle GP k.ú. Klobouky za cenu
250,-Kč/m2.
6. Odkoupení pozemků parc. č. 1630/86 o výměře 132 m2 a pozemku parc.č. 1647/3 o
výměře 108 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 15,-Kč/m2
7. Uzavření Dohody o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu bytu, Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce a Smlouvy o finanční spoluúčasti občana na
výstavbě bytů ve vlastnictví města Klobouky u Brna mezi Městem Klobouky u Brna,
současným nájemcem a budoucím nájemcem s účinností od 1. 4. 2010.
8. Smlouvy o zániku předkupního práva k pozemkům parc. č. 1208, 1209, 1210 a 1211 a
stavbám na parc. č. 1208 a 1209 v k.ú. Klobouky u Brna s ……, jejíž součástí bude i
zrušení smluvního závazku, že všechny nemovitosti budou současnými i budoucími
vlastníky užívány k provozování zahradnictví.
9. Uzavření „Dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách mezi Městem Klobouky
u Brna a Evropskou databankou“.
10. Uzavření „ Smlouvy o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany“.

11. Přílohu č.1 ke Zřizovací listině zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
v Kloboukách u Brna .
12. Zabezpečením budovy Městského úřadu, Městského muzea a Kulturně informačního
centra.
13. Převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve výši 69 148,05 Kč, který
bude použit na údržbu a opravy školního zařízení a dokoupení potřebných pomůcek.
14. Prominutí nájemného za duben a květen 2010 nájemkyni nebytového prostoru – bývalá
prodejna knihy a cukrárny, nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna .

III.Zastupitelstvo j m e n u j e :
1. Komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení „Poskytování služeb v odpadovém
hospodářství.
2. Hodnotící komisi pro výběrové řízení „Poskytování služeb v odpadovém hospodářství“.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 48,49

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města

Přílohy :
1. Usnesení č. 4/10/28ZM- pozemky

V Kloboukách u Brna 29.3.2010

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.3.2010

Sňato

dne:………………………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31.3.2010

Sňato

dne:…………………………….
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