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

VÝPIS
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 14.3.2013 v 18:00
hodin v kanceláři starosty města

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

Technický bod ( zahájení, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele)
Program jednání
Výběrové řízení - Rekonstrukce kanalizace na části ulice Dlouhá
Různé
Závěr

II.Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí :
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Hrádka a pana Pavla Volka
2. Program 18. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna.
3. S doporučením hodnotící komise pro zakázku „Rekonstrukce kanalizace Dlouhá“ a
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče IMOS Brno, a.s., sídlem: Olomoucká
174, 627 00 Brno, IČ: 25322257.
4. Provedení opravy chodníků a vjezdů, společností FCS, s.r.o. Klobouky u Brna,za
nabízenou cenu 187.414,- Kč bez DPH.
5. Uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Kvardovou, bytem Brněnská 1/4, 691 72
Klobouky u Brna. Nájemní smlouva k bytu v domě čp.719 na ul. Vinařské bude uzavřena na
dobu určitou od 1.4.2013 do 31.3.2014.

6. Uhrazení nákladů na občerstvení účastníků oslavy založení MěVG Klobouky u Brna,
ve výši do 3 tis. Kč, z rozpočtu města.
7. Záměr na prodej budovy s číslem popisným 212 – rodinný dům na ulici Sadová (Peclova
vila) na pozemku parc.č. 75 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 559 m² a pozemku parc.č.
76 - zahrada o výměře 595 m² v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví města Klobouky u
Brna. Termín pro podání žádosti je do 30.6.2013. Záměr bude vyvěšen v souladu se
zněním zákona o obcích č. 128/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §39, odst. 1. na
úřední desce a elektronické desce do 30. 6. 2013. Cena k jednání.

III.Zastupitelstvo pověřuje :
1. Starostu města podpisem smlouvy o provedení díla „Rekonstrukce kanalizace Dlouhá“
za nabízenou cenu 562 125,62 Kč bez DPH, uzavřenou se spolčeností IMOS Brno, a.s.

Ing. Zdeněk Lobpreis v.r.
starosta města
V Kloboukách u Brna 19.3.2013
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.3..2013
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 19.3.2013

Sňato
Sňato

dne: ……………………………..
dne:………………………………

