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  USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 24 
konaného dne 25. 4. 2022 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

  
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zapletala 
a Mgr. Radka Řeřichu. 
 
Usnesení č. 1/24ZM/2022 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 25. 4. 2022. 
 

Usnesení č. 2/24ZM/2022 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se seznámilo s podmínkami a ustanoveními 
stanovenými v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ od poskytovatele dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo 117D082002034 z programu 11708 – 
Podpora revitalizace území a rozhodlo přijmout dotaci ve výši 30 000 000 Kč na akci 
„Multifunkční hala se zázemím“ a pověřuje starostku města podpisem „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace“. 
 

Usnesení č. 3/24ZM/2022 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat bytový dům na ulici                           
9. května 876 a 961 jako celek za cenu 20 000 000 Kč nájemcům nebo bytovému 
družstvu, které za tímto účelem nájemci založí. Kupní cena zohledňuje stav 
nemovitosti a výši předpokládaných výdajů na rekonstrukci nemovitosti. 

Usnesení č. 4/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo výběrové řízení na prodej souboru 
pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál "ARMY park" v plném rozsahu 
zrušit a pověřuje starostku města jeho opakováním. 
 
Usnesení č. 5/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o výběru projekční kanceláře  
na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kuIturního domu „Na Rychtě“ 
a vybralo účastníka veřejné zakázky malého rozsahu, společnost UP constructions 
s.r.o., Pechova 7595/5, 615 00 Brno, IČO: 607 24 609, s nabídkovou cenou 1 955 500 Kč 
+ DPH v platné sazbě. 
 
Usnesení č. 6/24ZM/2022 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o dílo  
č. EVS-SOD/0003/2022/UUB se společností UP constructions s.r.o., Pechova 7595/5, 
615 00 Brno, IČO: 607 24 609 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 7/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města Újezd u Brna, aby nadále řešila 
veškeré záležitosti týkající se Smlouvy o dílo č. EVS-SOD/0003/2022/UUB včetně 
schvalování případných dodatků ke smlouvě. 
 
Usnesení č. 8/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení dotace na „Petropavelské hody – chasa 
Újezd u Brna“, zastoupené Tomášem Kachlíkem na částku 50 000 Kč. 
 
Usnesení č. 9/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem dotace Tomášem Kachlíkem – „Petropavelské hody – 
chasa Újezd u Brna“ pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostku města 
podpisem dodatku. 
 
Usnesení č. 10/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ve výši 12 100 Kč, které bylo schváleno Radou 
města Újezd u Brna dne 21. 3. 2022. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 
Usnesení č. 11/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve výši      
32 613 100 Kč. Jedná se zejména o zapojení dotace na Multifunkční halu, zapojení 
prostředků na nákup techniky pro pracovní skupinu a na zpracování projektu 
na rekonstrukci objektu Rychty. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 
Usnesení č. 12/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo ocenit paní Milenu Hercíkovou  
za celoživotní dílo a příkladnou odvahu předáním klíče od města a udělením čestného 
občanství. 
 
Usnesení č. 13/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 23. 3. 2022 
evidované pod č. j. 1609/2022/UUB a prodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd  
u Brna parc. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 189 m2 (nově dle geometrického 
plánu č. 1978-50146/2021 označený jako pozemek parc. č. 3258/241, k. ú. Újezd u Brna) 
za cenu 1 500 Kč/m2 plus DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní smlouvu č. EVS-OST/0011/2022/UUB mezi žadateli  
a Městem Újezd u Brna a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 14/24ZM/2022 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 23. 2. 2022 
evidované pod č. j. 1104/2022/UUB a rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o územním 
rozvoji č. EVS-FPR/0007/2022/UUB s paní ,  
664 53 Újezd u Brna a panem , 664 53 
Újezd u Brna a Městem Újezd u Brna. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 15/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 3. 2. 2022 
evidované pod č. j. 697/2022/UUB a směnit pozemky ve vlastnictví města Újezd u Brna, 
nově vzniklé rozdělením pozemku parc. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna 
dle geometrického plánu č. 1978-50149/2021, a to pozemky parc. č. 3258/240, 3258/239, 
3258/236, 3258/234, 3258/232, 3258/230, 3258/228, 3258/226, 3258/225, 3258/224, 
3258/221, 3258/220, 3258/218, 3258/213, 3258/212, 3258/211, k. ú. Újezd u Brna, 
o celkové výměře 1 502 m2, za pozemky parc. č. 3258/204 a 3258/205, k. ú. Újezd 
u Brna o celkové výměře 1 502 m2 ve vlastnictví S.O.K. real, a.s., se sídlem Střítež, 
Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČO: 25345524. Zastupitelstvo 
města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje směnnou smlouvu  
č. EVS-OST/0012/2022/UUB a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 16/24ZM/2022 bylo schváleno. 
 

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

 
 


