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

VÝPIS
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 17.2.2011 v 18:00
hodin v budově hasičské zbrojnice
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 č. 2,3
4. Návrh rozpočtového opatření č.1/2011
5. Plán rozvoje města
6. „Úprava Klobouckého potoka“- souhrnný rozpočet
7. Pozemky
8. Žádosti o dotaci –dětské hřiště MŠ, úroky z úvěrů z POV
9. Žádosti
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva města paní Hana Dršková a
Mgr. Pavel Klement
2. Program 3.Zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. Návrh rozpočtového opatření č.1/2011.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2010.
5. Plán rozvoje města – seznam investičních akcí pro rok 2011“.
6. Souhrnný rozpočet projektu – „Úprava Kloboukách potoka“.
7. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu id. 5/8 pozemků parc. č. 5/15, 155/3, 259/3 a
259/4 v k.ú. Bohumilice včetně závazku, že bude o převedené nemovitosti řádně pečovat,
užívat je pouze jako místní komunikaci a veřejnou zeleň v souladu s veřejným zájmem tj.
zejména nevyužívat je ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je
k takovým účelům nepronajímat a nepřevést je třetí osobě a to vše po dobu 5 let od
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
8. Smlouvu o dílo se společností EURO-PRO servis s.r.o. Jeseník, na vypracování žádosti
k projektu „Dětské hřiště u MŠ a MěSOŠ Klobouky u Brna“ a zajištění realizační části
této akce. Cena díla je 35.000,- Kč a bude rozložena do tří splátek.
9. Objednat na zkoušku několik kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad u
společnosti Van Gansewinkel. Cena za umístnění jednoho kontejneru je 4.181,- Kč za
rok.
10. Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10.3.2011.
11. Kalkulaci ceny vody pro obec Velké Hostěrádky ve výši 28,- Kč za m3, a to s účinnosti
od 1.1.2011.
12. Návrh rozpočtu na rok 2011 Mikroregionu Hustopečsko.
13. Příspěvek města Klobouky u Brna pro rok 2011 na dofinancování LSPP Hustopeče.

14. Zpracování obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na
území města

III.Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace z rady č.2 a 3.

IV.Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 792 v k.ú. Klobouky u Brna.
2. Odkoupení pozemku parc. č. 1648/15 v k.ú. Klobouky u Brna a doporučuje majiteli
převést pozemek bezúplatně do vlastnictví Jihomoravského kraje jako vlastníka
přilehlé komunikace III/4189. Před provedením majetkoprávního převodu je nutné
uzavřít s Městem Klobouky u Brna smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu NN k ČOV.
3. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na opravu kapličky sv. Alžběty
v Bohumilicích.

Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta města
Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2011
2. Rozpočtové opatření č. 5/2010
3. Souhrnný rozpočet-„Úprava Klobouckého potoka“

V Kloboukách u Brna 21.2.2011
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.2.2011
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Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 23.2.2011
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