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

VÝPIS
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 9.12.2010 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. Složení slibu člena zastupitelstva
4. Návrh jednacího řádu zastupitelstva
5. Volba místostarosty, členů rady
6. Informace z jednání rady č. 56
7. Zřízení kontrolního a finančního výboru
8. Volba členů ZM oprávněných přijímat prohlášení o uzavření manželství
9. Určení člena ZM, který bude město zastupovat při jednáních o územním plánu města
10. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí
11. Informace o odstupném pro končícího starosty- dle zák. o obcích
12. Návrh rozpočtového opatření č.4/2010, pověření starosty a RM prováděním
rozpočtových opatření
13. Příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2010
14. Kupní smlouva - vodovodní přivaděč Bohumilice- Velké Hostěrádky
15. Návrh OZV č. 2/2010 o místním poplatku za VHP a THZ
16. Návrh OZV č. 3/2010 o místním poplatku – odpady
17. Smlouva o dílo – Klobouky – kanalizace v ulici Masarykova
18. Stanovení ceny stočného od 1.1.2011
19. Návrh rozpočtu na rok 2011
20. Různé
21. Diskuze
22. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva města- pan Mgr. Pavel Kotrla a
Ing. Petr Pilař .
2. Program 2.Zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Jednací řád zastupitelstva města s účinností od 9.12.2010.
4. Veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.
6. Pana Ing. Petra Pilaře jako osobu oprávněnou přijímat prohlášení o uzavření
manželství.
7. Pana Ing. Oldřicha Štercla, který bude ve volebním období 2010-2014 zastupovat město
při spolupráci s pořizovatelem územního plánu včetně jeho změn.
8. Odměny ve výši o 10% nižší než byly v uplynulém volebním období. Odměny budou
vypláceny s účinností od 1.12.2010.

9. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci ve výboru nebo komisi bude
v souladu se zněním §77 odst.3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
poskytnuta odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce
10. Rozpočtového opatření č.4/2010
11. Příkaz starosty města ke schválení inventarizace za rok 2010“, včetně uvedených termínů
a složení komisí.
12. Uzavření kupní smlouvu o prodeji vodovodního přivaděče Bohumilice - Velké Hostěrádky
nacházejícího se v katastrálním území Bohumilice a Velké Hostěrádky , mezi městem
Klobouky u Brna a obci Velké Hostěrádky.
13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za výherní hrací přistroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí .
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku ze psů.
16. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za užívaní veřejného
prostranství.
17. Smlouvu o dílo na akci projektová dokumentace Klobouky- kanalizace v ulici Masarykova
uzavřenou se společností Pöyry Environment a.s. za cenu 72.000,-Kč.
18. Kalkulaci ceny stočného na rok 2011. Cena stočného bude od 1.1.2011 ve výši 18,26
Kč/m3, tj. dle směrného čísla - 70,-Kč za osobu a měsíc, cena vodného se nemění tj.33,Kč/m3.
19. Upravený návrh rozpočtu na rok 2011.
20. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022.
21. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 199.920,-Kč na pořízení
projektové dokumentace pro stavební povolení – úprava náměstí a zámeckého nádvoří, dle
podmínek smlouvy.
22. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení projektové
dokumentace pro stavební povolení stavby „ Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u
Brna“ č. 5810/10/OD.
23. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 55.953,-Kč na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010Smlouvu č. 1/2010 o dodávce
vody z městského vodovodu Klobouky u Brna, platnou s účinností od 1.6.2010.
24. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 5213/10/OKH na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010.
25. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících,
uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská
plynárenská, a.s.
26. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská
plynárenská, a.s.

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č. 56
2. Informaci o odstupném starosty v souladu se zněním §75 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění.
3. Zápisy z jednání revizní skupiny Mikroregionu Hustopečsko ze dne 24.2.2010, 19.5.2010 a
22.9.2010.

IV.Zastupitelstvo volí:
1. Místostarostou města Klobouky u Brna byl pro volební období 2010-2014 z v o l e n
RNDr. Přemysl Pokorný.
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2. Členy rady města Klobouky u Brna byli pro volební období 2010-2014 z v o l e n i ::
Ing. Oldřich Štercl , Roman Blanář,Hana Dršková
3. Finanční výbor: předseda Ing. Eva Šeráková, členové: Irena Blažková, Hana Dzidová
4. Kontrolní výbor: předseda Miroslav Navrátil, členové: Emil Rašner, Vladimír
Trávníček

V.Zastupitelstvo zmocňuje:
1. Radu města provedením posledního rozpočtového opatření č.5 za prosinec 2010.
2. Radu města prováděním neodkladných rozpočtových opatření, s tím, že rozpočtová
opatření budou zastupitelům předložen ke schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

VI.Zastupitelstvo revokuje:
1. Usnesení zastupitelstva města č. 8/10/31 ZM ze dne 23.9.2010 o vyhlášení záměru na
prodej vodovodního přivaděče Bohumilice- Velké Hostěrádky nacházejícího se
v katastrálním území Bohumilice a Velké Hostěrádky .

Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta města
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jednací řád zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 4/2010
Kupní smlouva vodovod. přivaděč Bohumilice- Velké Hostěr.
OZV 2/2010
OZV 3/2010
OZV 4/2010
OZV 5/2010
Kalkulace stočného
Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtového výhledu

V Kloboukách u Brna 14.12.2010
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

Sňato

dne:………………………………….1

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 16.12.2010

Sňato

dne:…………………………….
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