
                  
                 Město Újezd u Brna 
                 Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
                               tel.: 544 224 336, e-mail: sekretariat@ujezdubrna.cz       

                            

 

  USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 21 
konaného dne 13. 12. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

  

 
Usnesení č. 1/21ZM/2021  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu paní Magdalenu 
Pízovou a Ing. Karla Vévara. 
 
Usnesení č. 2/21ZM/2021  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 13. 12. 2021. 
 

Usnesení č. 3/21ZM/2021 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 3  
ke Smlouvě č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 
mezi společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 
Vyškov, IČO: 494 54 587 a Městem Újezd u Brna. Předmětem dodatku je stanovení 
výše vodného a nájemného za provoz vodovodního řadu od 1. 1. 2022. Výše ceny 
vodného pro konečné odběratele se sjednává ve výši 48,52 Kč/m3 + DPH v platné 
sazbě a nájemné za provoz vodovodního řadu ve výši 906 172 Kč + DPH v platné 
sazbě. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem 
dodatku. 

 

Usnesení č. 4/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizace ze dne 15. 12. 2020 mezi společností 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 494 55 842 
a Městem Újezd u Brna. Předmětem dodatku je stanovení výše pachtovného  
a stočného za provoz kanalizačního řadu od 1. 1. 2022. Výše ceny stočného  
pro konečné odběratele se sjednává ve výši 37,18 Kč/m3 + DPH v platné sazbě  
a pachtovné za provoz kanalizačního řadu ve výši 1 050 000 + DPH v platné sazbě. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem dodatku. 
 
Usnesení č. 5/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie ze dne 27. 2. 2018 s obcí 
Hostěrádky - Rešov, se sídlem Hostěrádky - Rešov 212, 683 52 Křenovice u Slavkova, 
IČO: 00372081, kterým dochází k omezení činnosti Městské policie Újezd u Brna v obci 
Hostěrádky – Rešov, a tím ke snížení stávajících ročních nákladů na polovinu. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem tohoto 
Dodatku č. 1. 
 
Usnesení č. 6/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 12 Smlouvy 
o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, se sídlem 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 
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Usnesení č. 7/21ZM/2021 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nečerpat úvěr č. 99029930016 
na rekonstrukci MŠ uzavřený dne 29. 6. 2021 s Komerční bankou, a.s., IČO: 45317054, 
se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07 a pověřuje starostku města 
podpisem potřebných dokumentů k ukončení Smlouvy o úvěru č. 99029930016. 
 

Usnesení č. 8/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o úvěru  
č. 99031853867 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 
PSČ 114 07, IČO: 45317054 na financování investičních akcí města, výše úvěru 
70 000 000 Kč, splatnost úvěru 20 let, pevná úroková sazba 2,22 % p.a. Zastupitelstvo 
města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 

Usnesení č. 9a/21ZM/2021  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrekonstruovat budovu základní školy. 
Rekonstrukce bude zahrnovat elektroinstalace, rozvaděče, vzduchotechniku v kuchyni 
základní školy a stavební úpravy související s požárně bezpečnostním řešením. 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečením realizace akce. 
 

Usnesení č. 9b/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje podání žádosti o finanční podporu  
na akci „Rekonstrukce Základní školy Újezd u Brna“ z výzvy Ministerstva  
pro místní rozvoj ČR, Programu Podpora rozvoje regionů 2022, dotační titul  
117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a pověřuje radu města, 
aby zajistila přípravu a podání předmětné žádosti. 
 

Usnesení č. 10/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává Směrnici č. 1/2021, která stanoví Sazebník 
úhrad nákladů za poskytování informací, a to ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,                       
a to s účinností od 1. 1. 2022. Ceny v Sazebníku úhrad zůstávají ve vztahu k roku 2021 
beze změny. 
   
Usnesení č. 11/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí Zápis ze sejití finančního výboru 
konaného dne 9. 12. 2021. 
  
Usnesení č. 12a/21ZM/2021  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ve výši 0 Kč, které bylo schváleno Radou města 
Újezd u Brna dne 22. 11. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 
Usnesení č. 12b/21ZM/2021  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 10 ve výši                
– 10 000 000 Kč. Jedná se o změnu financování rekonstrukce MŠ z úvěru na vlastní 
financování. Rozpočtové opatření je vyrovnané.  
 
Usnesení č. 12c/21ZM/2021  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje předběžné rozpočtové opatření 
k rozpočtu na rok 2021 pro operace, které vzniknou v období od 13. 12. 2021                  
do 31. 12. 2021 bez určení konkrétní výše částky pro všechny nutné rozpočtové 
změny, tedy i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu 
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finančních prostředků mezi paragrafy. Zastupitelstvo města pověřuje příkazce 
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní provedením výše uvedeného rozpočtového 
opatření. Zastupitelstvo města bude s provedenými rozpočtovými opatřeními 
seznámeno na nejbližším zasedání. 
 
Usnesení č. 13/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje výši neinvestičních příspěvků zřizovaných 

příspěvkových organizací dle předložených návrhů rozpočtů, a to: 

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO   

Základní škola 3 480 000 Kč 

Mateřská škola 1 710 000 Kč 

 
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet na rok 2022 ve výši 106 327 200 Kč. 
Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové (paragrafové) třídění. Schválený 
rozpočet na rok 2022 je připojen jako příloha č. 1 zápisu. 
 
Usnesení č. 14/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě č. EVS-DOT/0023/2021/UUB ze dne 11. 6. 2021 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci organizaci Tady to mám rád, z.s., se sídlem Mokrá 313, 
664 04 Mokrá – Horákov, IČO: 27032582, a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
 
Usnesení č. 15a/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, 
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. 
 
Usnesení č. 15b/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, 
kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. 
 
Usnesení č. 15c/21ZM/2021 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021, 
o nočním klidu. 

 
 
 
 
Ing. Marie Kozáková, starostka města   …………………………………. 

     
 
        

             
Ing. Karel Vévar, místostarosta města   …………………………………. 
 


