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

VÝPIS
USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 24.6.2010 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. 52,53
4. Pozemky
5. Územní plán – zadání zhotovení, připomínky občanů, výběrové řízení
6. Závěrečný účet 2009
7. Rozpočtové opatření č.2/2010
8. Smlouvy
9. Kalkulace ceny vody pro Velké Hostěrádky
10. Skládka TKO – informace , hospodaření
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 30. zasedání zastupitelstva města – paní Šárka Lopatářová
a pan Miroslav Navrátil
2. Program 30. zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Prodej pozemků parc.č. 1109/2 o výměře 3 m2, parc.č. 1109/18 o výměře 4 m2, parc.č.
1109/19 o výměře 21 m2, parc.č. 1109/20 o výměře 3 m2 k.ú. Klobouky za cenu 250,Kč/m2 a pozemku parc.č. 1748/21 o výměře 16 m2 v k.ú. Klobouky za cenu 100,- kč/m2.
4. Darování pozemku parc.č. 2544/134 o výměře 84 m2 v k.ú. Klobouky.
5. Záměr na prodej pozemků parc.č. 2449/2 o výměře dle GP v Klobouky za cenu 250,Kč/m2, pozemku parc.č. 56/2 o výměře 54m2 v k.ú. Bohumilice za cenu 200,-Kč/m2.
6. Připomínkované upravené Zadání nového územního plánu Klobouky u Brna a ukládá
starostovi zajistit zpracovatele a realizovat zpracování návrhu nového územního plánu
Klobouky u Brna
7. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, bez výhrad.
8. Rozpočtového opatření č.2/2010.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.200809202/0256/09/VHS a DS.
10. Zadání vypracování dokumentace pro povolení stavby a realizaci stavby „Úprava
Klobouckého potoka v úseku 0,000-2,510“, včetně zajištění vyjádření správců sítí a
dotčených organizací a vyhotovení položkového rozpočtu, společnosti Pöyry Environment
a.s. , Botanická 834/56, Brno. Cena díla – 148.200,- Kč
11. Návrhy smluv, které město uzavře se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Praha
10, Ruská 8.:„Smlouva o pronájmu sítě televizních kabelových rozvodů za účelem
provozování sítě pro distribuci televizních programů, přenos dat, přístup k síti internet,

internetovou telefonii a další služby elektronických komunikací“, „Smlouva o odbavování
lokálního infokanálu“
12. Kalkulaci ceny vody ve výši 27,-Kč za m3 pro obec Velké Hostěrádky s účinností od
1.6.2010.
13. Komisi pro vyjednávání se zástupci obce Velké Hostěrádky ve složení – starosta,, p.
Roman Blanář, p. Miroslav Navrátil a p o v ě ř u j e komisi jednáním o ceně za
odkoupení přivaděče do obce Velké Hostěrádky.
14. Počet členů Zastupitelstva města Klobouky u Brna podle §67 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění pro příští volební období 2010-2014 na patnáct členů.
15. Zadání stavebních prací na opravu mateřské školy, společnosti FCS s.r.o Klobouky u
Brna.

III.Zastupitelstvo neschvaluje :
1. Odkoupení pozemku parc.č. 2544/134 o výměře 84 m2 v k.ú. Klobouky u Brna.

IV.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 52,53

V.Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu města jednáním s majiteli RD a objektů v části ulice Masarykova ve věci
projednání možnosti vedení kanalizace podél potoka Myjavka Starostu města
zajištěním odpovědi na kontrolní zjištění s uvedením odstranění zjištěných závad ,
dopis bude zaslán na ČIŽP v termínu do 12.5.2010. Dále pověřuje starostu města
svoláním schůzky občanů, kteří se musí neprodleně připojit do jednotné veřejné
kanalizace.

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Přílohy :
1. Usnesení č. 4/10/29ZM- pozemky
2. Závěrečný účet za rok 2009
3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
4. Dodatek č.1 ke SoD č.200809202/0256/09/VHS
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
6. Smlouvy se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

V Kloboukách u Brna 29.6.2010

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.7.2010

Sňato

dne:………………………………….1

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 1.7.2010

Sňato

dne:…………………………….

2

3

