ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Tento zpravodaj by měl být tečkou
za obdobím čtyř let. Měl by být také
účtem, co se za 4 roky udělalo, či co
se nestihlo.
A tak nejdříve bych poděkoval
členům Rady za to, že to byli oni,
kteří museli vynaložit úsilí a časové
zatížení, kdykoliv bylo zapotřebí.
Mnohokráte jsme se sešli i dvakrát týdně, abychom mohli udělat
patřičná rozhodnutí.
Naše Zastupitelstvo se scházelo každý měsíc, i v létě, kdy
mnoho zastupitelstev jiných měst či obcí mělo své prázdniny. Ač
složením různorodé, bezpochyby s mimořádným zájmem o rozhodování a dění v obci. Některá zastupitelstva končila kolem
půlnoci. Rozcházeli jsme se unavení, ale přeci jenom s pocitem,
že se věci města posunují k lepšímu. Na městě to je vidět. Nové
chodníky, ale i silnice. Dá se říct, že výsledky jsou patrné.
A tak nezůstává, než popřát tomuto městu do voleb korektní jednání a nové moudré zastupitelstvo včetně rady. Současně si dovolím požádat občany města, aby přišli k volbám, aby
rozhodli svými hlasy o tom, jaké chtějí vedení. Čím větší účast
na volbách, tím lepší mandát. Je docela možné, že je zapotřebí
změn ve vedení města, a tak přijďte skutečně volit. Protože jak
jinak vědět, že mandáty zastupitelů jsou silné a pravdivé.
Práce na radnici není pouze procházkou rájem. Je to složité
ekonomické rozhodování administrativně – právní, ale i spole-

čenské. Není to zábava. Mnohdy je to práce nadmíru nepříjemná, kdy je zapotřebí řešit sousedské spory, rodinné nepříjemnosti, ale někdy i životní tragédie. Každý, kdo přijde a očekává
od radnice nějaké řešení, má za to, že má pravdu. Někdy tomu
tak není, a tak odchází nespokojený – „nedá se vyhovět lidem
všem“. Nejsložitější bývají rodinné vztahy, které jsou někdy v důsledku tragédií, kdy již lidé nenajdou společnou řeč, ale nenávist
a hněv končící rozvodem. Bývají však i chvíle velice veselé, kdy by
asi málokdo věřil, s čím se dá obrátit na samosprávu.
Jedno z nejtěžších rozhodování jsou plány do budoucna.
Rozhodování, co je nutné a co je méně nutné. Rozhodování
o prioritách, kdy peněz je málo a povinností mnoho. Rozdělit
peníze na provoz města, rozdělit peníze na investice a opravy
a vždycky něco musí zbýt na volný čas, sport, koncerty, různé
jiné zábavy, práci s mládeží, a v neposlední řadě i na školu. Školu, která potřebuje veliký objem peněz, pokud má připravovat
děti do života. Nutno vzpomenout i mateřskou školu, která má
rovněž svá práva. Obě školská zařízení si je také uplatňují v požadavcích vznášených svým vedením.
Dělali jsme 4 roky, co šlo. Samozřejmě jsme mnohdy udělali
i chybná rozhodnutí, ale záleží na Vás, abyste posoudili, zda bylo
víc chybných rozhodnutí nebo rozhodnutí dobrých. A tak přeji
tomuto krásnému městečku dobré nové vedení, které by s mírou
zodpovědnosti navázalo pracovně na výsledky minulé.
Jan Hradil

PODĚKOVÁNÍ
Tímto děkuji všem zastupitelům a členům rady za čtyřletou
spolupráci ve vedení města. Někdy velice složité a náročné
úkoly v čase celosvětové ekonomické krize zvládli tak, že to
negativně nedopadlo na hospodaření města. Dále děkuji za
spolupráci při rozhodování o výstavbě a opravách majetku
města. Ani zde není možné říct, že by to vše bylo jednoduché.
Končí se jedno období a začne období jiné. Jedno je ale
nutné, aby existovala kontinuálnost v rozvoji našeho městečka. Jde o to, abychom pokračovali tak, abychom při ohlédnutí

zpět mohli říct, čas jsme nepromarnili. Nepromarnili jsme
ani možnosti žádat o dotace. Nač šlo, na to jsme požádali.
Přidali jsme si s tím spoustu práce. Nikdo ale nemůže říct, že
bychom nepracovali. Stačí se podívat do mnoha rozhodnutí
zastupitelstva, ale i rady. Uvědomit si, kolikrát se sešla Rada
města a kolikrát se sešlo městské Zastupitelstvo. Za to vše Vám
opětovně děkuji.
Jan Hradil
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Zastupitelstvo pracovalo v období let 2006 – 2010 v tomto složení

Nezávislí

Karel Hradský
Lubomír Rožnovský

KDU - ČSL

Ing. Marie Kozáková
Bohdan Hladký
Ing. Vladimíra Havlátová

Sokol Újezd u Brna

Ing. Arch. Helena Jakubcová
Bc. Milan Šafařík

ČSSD

Ing. Antonín Dvorník

Sdružení nestraníků

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Jana Bílková
Ing. Zdeněk Máca
Ivana Mácová
Martina Matějková
Bohuslava Rambousková

ODS

PaedDr. Radovan Šimbera

Rada pracovala v období let 2006 – 2010 v tomto složení
Sdružení nestraníků

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Ing. Zdeněk Máca

Nezávislí

Karel Hradský

ČSSD

Ing. Antonín Dvorník

KDU - ČSL

Bohdan Hladký

Počty zasedání Rady a Zastupitelstva města v období od 31. 10. 2006 do 15. 09. 2010
Počet zasedání Rady města:			
Počet zasedání Zastupitelstva města:		
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Měli bychom vydat účet
Měli bychom vydat účet
Při převzetí města novým zastupitelstvem v roce 1998 jsme měli tyto skutečnosti, které byly shledány a předloženy paní
vedoucí účetní Jiřinou Punčochářovou.
Finanční aktiva a pasiva obce ke dni 26. listopadu 1998
Obec Újezd u Brna předala novému vedení tyto dluhy:
Úvěr na penzion

6.090.710,- Kč

Půjčka na kanalizaci

4.500.000,- Kč

Úvěr na obecní úřad

2.793.858,- Kč

Půjčka na vodovod

6.000.000,- Kč

Neproplacené faktury k 26.11.

5.147.522,- Kč

Neproplacená faktura u banky

69.772,- Kč

Půjčka PRŮMSTAV Brno, a. s.

2.000.000,- Kč

Penále z půjčky PRŮMSTAV Brno, a. s.

6.240.000,- Kč

Půjčka od nájemníků za zaplacené nájemné 20 let dopředu
CELKEM nedoplatky a dluhy

11.720.370,- Kč
44.562.232,- Kč

Na ZBU zůstatek

3.956.416,- Kč

Na účtu IPB (účet č. 1)

1.057.934,- Kč

Na účtu IPB (účet č. 2)

1.330.714,- Kč

CELKEM

6.345.064,- Kč

Odečteme-li od pasiv aktiva, obec je k 26. 11. 1998 v pasivu 38.217.168,- Kč.
(Přetisknuto ze zpravodaje č. 1, 1999)
K dnešnímu dnu má město Újezd u Brna dle nálezu paní Punčochářové tyto skutečnosti.
Dluhy k 31. 08. 2010
Stav účtu k 02. 09. 2010

12.065.103,13 Kč
13.501.971,96 Kč

Z toho je patrné, že město je vlastně bez dluhu.
Celkem bylo od roku 1999 v našem městě proinvestováno 368.302.923,16 Kč. A tak posuďte sami, že hospodaření není tak
tragické, jak někteří zlí jazykové tvrdí.
Starosta
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Měli bychom vydat účet
Akce v roce 1999 a nákup DHM
Generální oprava střechy restaurace Rychta
Připojení obce na vodovodní řád z Vyškovska, realizace domovních vodovodních přípojek
Generální oprava sociálního zařízení základní školy (střední část budovy)
Osvětlení veřejné cesty do Penzionu pro důchodce směrem k Technoartu kolem parku
Petrifikace kamenného kříže a jeho nasvícení na starém hřbitově
Výstavba 20 bytových jednotek, Blok „D“, Rozprýmova ulice + infrastruktura
Dokončení tenisových kurtů a běžecké dráhy v ZŠ
Investice za rok 1999 celkem

1.707.378,00 Kč
20.974.790,00 Kč
4.454.978,00 Kč
85.900,00 Kč
40.000,00 Kč
19.950.000,00 Kč
1.515.800,00 Kč
48.728.846,00 Kč

Akce v roce 2000 a nákup DHM
Modernizace počítačové sítě v ZŠ
Rekonstrukce střechy budovy Sokolovny
Generální oprava místního rozhlasu
Rekonstrukce a rozšíření občerstvení na koupališti
Zakoupení nápojového automatu pro ZŠ
Zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni ZŠ
Výstavba 20 bytových jednotek, Blok „B“, Rozprýmova ulice
Generální rekonstrukce komunikace ulice Lidická a Revoluční, včetně chodníků
Vytvoření asfaltového hřiště a tenisové stěny v ZŠ a zhotovení parkovacího místa pro kola
Překládka chodníku ulice Komenského
Výstavba chodníku ulice Rybářská, částečná
Umístění pásových retardérů na ulici Revoluční, Lidické a Palackého
Dopravní značení v obci
Výměna oken v restauraci Na rychtě
Výměna veřejného osvětlení na hlavním průtahu obcí
Výměna dveří a dlažby na místní poště
Telecom - opravy, vodovodní přípojky, vymalování
Demolice klubovny v ZŠ
Investice celkem za rok 2000
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90.000,00 Kč
700.000,00 Kč
65.000,00 Kč
900.000,00 Kč
120.000,00 Kč
250.000,00 Kč
15.314.250,00 Kč
1.683.000,00 Kč
240.000,00 Kč
85.000,00 Kč
60.000,00 Kč
64.800,00 Kč
85.000,00 Kč
80.000,00 Kč
853.762,00 Kč
67.170,00 Kč
80.150,00 Kč
50.000,00 Kč
20.788.132,00 Kč

Měli bychom vydat účet
Akce v roce 2001 a nákup DHM
Výstavba autobusové zastávky, veřejných záchodů a novinového stánku před OÚ
Výstavba 20 bytových jednotek, Blok „E“, Rozprýmova ulice
Generální rekonstrukce komunikace ulice V Sádku a část ulice Hybešovy, včetně chodníků
Generální rekonstrukce komunikace Wolkerova, včetně chodníků a křižovatky
ulice Rychmanovská a Česká
Částečná oprava komunikací - 9. května, Školní, U Hřiště, Na Zahrádkách
Výstavba komunikace ulice Legionářská, včetně chodníků
Výstavba komunikace ulice Sušilova, Vinohrádky, včetně chodníků
Výstavba a dokončení chodníků ulice Rychmanovská a Česká, ulice Štefanikova
Oprava technologie koupaliště
Provoz čističky odpadních vod ve Šternově
Vánoční osvětlení obce
Vykoupení pozemku pro rozšíření hřbitova
Vykoupení budovy starého Telecomu
Inženýrské sítě na ulici Rozprýmova
Výměna veřejného osvětlení
Rozšíření kabelové televize
Traktor na sekání trávy
Počítače do místní knihovny
Zakoupení kopírovacího stroje pro obec
Investice celkem za rok 2001

1.052.740,00 Kč
18.020.739,00 Kč
6.200.000,00 Kč
4.328.800,00 Kč
3.336.232,00 Kč
1.509.268,00 Kč
1.901.557,00 Kč
500.000,00 Kč
107.000,00 Kč
1.200.000,00 Kč
178.992,00 Kč
163.497,00 Kč
56.000,00 Kč
4.464.722,00 Kč
440.854,00 Kč
35.190,00 Kč
122.000,00 Kč
130.000,00 Kč
45.140,00 Kč
43.792.731,00 Kč

Akce v roce 2002 a nákup DHM
Dokončení komunikace a chodníků na ulici Rozprýmova
Zavedení vodovodu, kanalizace a plynu v ulici Nádražní, lokalita za tratí
Zadání projektu na vybudování nové obřadní síně a rozšíření stávajícího hřbitova
Prodloužení ulice Masarykovy a ulice V Sádku
Opravy komunikací a chodníků
Vybudování parku v ulici Wolkerova, včetně osvětlení a osazení kamennými lavičkami,
vybudování kamenného tarasu
Nákup multikáry pro pracovní skupinu

2.610.920,00 Kč
1.236.000,00 Kč
108.800,00 Kč
273.269,00 Kč
461.327,00 Kč
76.928,00 Kč
85.400,00 Kč
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Měli bychom vydat účet
Rozšíření veřejného osvětlení ulice Rozprýmova, Rychta, parčík na ulici Na Zámečku
Prodloužení silnice V Sádku a ulice Masarykova
Oprava uličky mezi č.p.150 ulic Komenského a Štefanikovou
Chodník ulice Nádražní (od Tyršové po ulici Sušilovu)
Protipovodňové zábrany Stará hora
Prodloužení plynu ulice Masarykova
Kříž na Rychmanově
Oprava překopu ulice V Sádku - u Spáčilů
Oprava ČOV - čerpadlo
Údržba kanalizace včetně čištění
Výměna kotle na obecním úřadě
Oprava počítačové sítě na obecním úřadě
Oprava auta obecní policie
Nátěry bazénů a opravy na koupališti
Investice celkem za rok 2002

66.490,00 Kč
103.574,00 Kč
20.487,00 Kč
190.953,00 Kč
206.850,00 Kč
116.692,00 Kč
98.000,00 Kč
126.000,00 Kč
70.560,00 Kč
485.809,00 Kč
170.997,00 Kč
47.120,00 Kč
49.621,00 Kč
105.195,00 Kč
6.710.992,00 Kč

Akce v roce 2003 a nákup DHM
Bezúplatný převod od vojska, budova tech. vybavenosti ČOV
Navýšení hodnoty penzionu - zbudování 2 bytů
Zavedení do majetku dle soudního znalce fotbalové hřiště - šatny
Zavedení do majetku dle soudního znalce fotbalové hřiště - ubytovna
Ulice Rybářská - panely na cestu
Rekonstrukce komunikace ulice 9. května
Prodloužení vodovodu ulice Masarykova k ČOV
Prodloužení kanalizace ulice Masarykova k ČOV
Parkoviště - křižovatka Rychmanovská - Rybářská
Zpevnění cesty za trať
Silnice k obchodu JIREX
Oprava silnice kolem budovy Elektro Spáčil, ulice Nádražní
Kanalizace Nad sklepy
7 ks autobusových zastávek
Rekonstrukce evangelického hřbitova
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3.582.633,00 Kč
303.232,00 Kč
504.697,50 Kč
861.317,40 Kč
47.838,00 Kč
2.481.608,00 Kč
47.135,00 Kč
128.115,00 Kč
242.288,00 Kč
222.390,00 Kč
114.209,00 Kč
164.385,00 Kč
343.200,00 Kč
2.250.341,00 Kč
304.338,00 Kč

Měli bychom vydat účet
Rozšíření VO ulice Štefanikova
Osvětlení tenisových kurtů - areál ZŠ
Rozšíření plynu ulice Rybářská
Prodloužení vodovodu ulice Rybářská
Program na generel zeleně
Oprava ČOV
Oprava topení - bytový blok „B“
Nátěry bytového bloku „C“ a „D“
Úprava Glozně
Investice celkem za rok 2003

83.667,00 Kč
158.928,00 Kč
200.000,00 Kč
85.522,00 Kč
200.000,00 Kč
95.832,00 Kč
77.264,00 Kč
89.510,00 Kč
180.000,00 Kč
12.768.449,90 Kč

Akce v roce 2004 a nákup DHM
Stavba DPS
Rekonstrukce ZŠ - zateplení, výměna oken a dveří
Protipovodňové zátarasy
Kanalizace Vinohrádky
Přípojka vody k DPS
Kanalizační přípojka k DPS
Plynová přípojka k DPS
Komunikace ulice Rybářská a zpevněná plocha u DPS
Veřejné osvětlení ulice Rybářská a k DPS včetně NN
Rozšíření veřejného osvětlení ulice Nádražní
Rozšíření veřejného osvětlení křižovatka Příční a Na zahrádkách
Čerpadlo KAWASAKI pro hasiče
Zařízení na odsávání nečistot
Světelná rampa na auto pro obecní policii
Opravy překopů na cestách
Úpravy kolem stodol U Hřiště
Oprava čerpadla - přečerpávací stanice
Zapískování sportovišť a výměna dešťového svodu do kanalizace v ZŠ
Opravy na koupališti

49.486.428,00 Kč
14.966.489,00 Kč
185.250,00 Kč
68.950,00 Kč
296.753,00 Kč
830.418,00 Kč
91.159,00 Kč
3.664.112,00 Kč
1.888.644,00 Kč
79.257,00 Kč
25.260,00 Kč
53.669,00 Kč
138.754,00 Kč
42.753,00 Kč
106.384,00 Kč
78.750,00 Kč
46.267,00 Kč
80.306,00 Kč
95.832,00 Kč
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Měli bychom vydat účet
Opravy rozvodů vody na penzionu pro důchodce
Oprava dveří autobusové zastávky
Investice celkem za rok 2004

153.540,00 Kč
51.362,00 Kč
72.430.337,00 Kč

Akce v roce 2005 a nákup DHM
Žaluzie do ZŠ včetně víceprací
Kanalizace v areálu ZŠ
Prodloužení sjezdu k č.p. 786 u ČD
Koncept Územního plánu
32 bytových jednotek ulice Na zahrádkách - 51%
Dům pro mládež
Sinice ul. Příční
Hřiště - kopaná - rekonstrukce šaten
Vícepráce - ústřední topení, oprava střechy kabin na hřišti
Opravy ČOV
Malování v ZŠ
Opravy na koupališti
Oprava hasičského vozidla
Nátěry oken a dveří na obecním úřadě
Zahradní domek u Rychmanovského rybníka
Dům pro mládež v parku
Infrastruktura k 32 bytovým jednotkám Na zahrádkách - 51%
Navýšení SW programů
Investice celkem za rok 2005

624.734,00 Kč
1.038.769,00 Kč
230.503,00 Kč
426.458,00 Kč
17.417.119,87 Kč
1.427.733,00 Kč
857.585,00 Kč
2.896.543,50 Kč
254.693,90 Kč
118.921,00 Kč
94.360,00 Kč
86.794,00 Kč
32.714,00 Kč
63.480,00 Kč
95.976,00 Kč
1.427.733,00 Kč
1.316.621,80 Kč
131.765,30 Kč
28.542.504,37 Kč

Akce v roce 2006 a nákup DHM
Chodník ulice Nádražní
Chodník ulice Tyršova
Chodník ulice Štefanikova k Hakru
Silnice ulice Tyršova ke hřbitovu
Pořízení dřevěného pódia
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795.431,00 Kč
146.117,00 Kč
92.296,00 Kč
1.234.518,00 Kč
64.819,00 Kč

Měli bychom vydat účet
Opravy ČOV
Výkup pozemků na rybník
Výkup pozemků na Domov důchodců
Výměna dveří a ostatní opravy v ZŠ
Dokončení výměny vchodových dveří blok „C“
Výměna oken blok „C“
Oprava kapličky a kříže ulice Nádražní
Rekonstrukce sportovního areálu - II. etapa
Vybavení dětského hřiště u prodejny JIREX
Vybavení dětského hřiště na Rychmanově
Vybavení domu pro mládež
Opravy na koupališti
Udírna na koupaliště
Kameninové lavičky a odpadkové koše
Dřevěné lavičky
Plakátovací sloupy
Sekačky na trávu
Nádoby na plast a papír
Provzdušňovač trávníku
Prosklené AL skříňky
Souprava lešení
Zásobníky na posyp
Motorová pila
Nátěr fasády penzionu
Oprava střechy č.p.144 - budova pošty a MK
Ozvučovací systém pro MěÚ
Světelné hodiny
Chodník ulice Masarykova
Chodník ulice Šternovská
Skateboardové hřiště
Digitální zpracování ÚP
Územní plán města
Investice celkem za rok 2006

198.885,00 Kč
520.381,00 Kč
993.750,00 Kč
139.626,00 Kč
32.596,00 Kč
462.833,00 Kč
71.000,00 Kč
2.792.721,00 Kč
121.922,00 Kč
118.387,00 Kč
281.520,00 Kč
157.175,00 Kč
16.000,00 Kč
89.242,00 Kč
54.145,00 Kč
83.727,00 Kč
90.265,00 Kč
129.061,00 Kč
21.300,00 Kč
31.662,00 Kč
72.132,00 Kč
14.280,00 Kč
11.244,00 Kč
258.385,00 Kč
1.012.660,00 Kč
29.988,00 Kč
28.929,00 Kč
1.800.908,00 Kč
666.090,00 Kč
887.849,00 Kč
60.000,00 Kč
310.580,00 Kč
13.892.424,00 Kč
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Měli bychom vydat účet
Akce v roce 2007 a nákup DHM
Nátok do Rychmanovského rybníka
Vydláždění nádvoří v ZŠ
Rozšíření zálivu u autobusové zastávky
Pergola včetně zámkové dlažby u klubovny ZŠ
Rozšíření programů - PC
Opravy budovy fotbalových šaten
Spojovací tunel v MŠ
Navýšení ceny klubovny v ZŠ
Nákup monitorů
Televize PHILIPS
Držák VOGEL
El. varhany
Počítač PC Pentium
Vysavač listí
Skladovací skříně
Čerpadlo UNIGUA
Volejbalové sloupky - hřiště v parku
Bruska úhl. NAREX
Vysokotlaký čistič - vodní
Vánoční výzdoba - hvězdy malé
Vánoční výzdoba - svíčky malé
Koberec
Lavičky s opěradlem
Herní sestava RENATA
Pomník - socha Krista Salvátora
Kladivo sekací
Auto Škoda Roomster
Zásahové obleky pro hasiče
Židle otočné pro městskou knihovnu a město
Vývěsní skříňka
Zpomalovací retardéry Wolkerova ulice
Nádoby na plast a papír
Mercedes UNIMOG pro prac. četu

10
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136.850,00 Kč
718.741,00 Kč
114.705,00 Kč
202.895,00 Kč
12.866,40 Kč
420.156,00 Kč
565.262,00 Kč
34.510,00 Kč
36.277,00 Kč
38.990,00 Kč
5.798,00 Kč
17.990,00 Kč
17.451,35 Kč
11.990,00 Kč
21.027,00 Kč
5.990,00 Kč
15.256,00 Kč
6.025,00 Kč
29.155,00 Kč
29.690,50 Kč
34.158,95 Kč
19.779,00 Kč
33.406,00 Kč
46.410,00 Kč
283.616,00 Kč
48.100,00 Kč
411.700,00 Kč
42.802,50 Kč
9.380,00 Kč
18.457,00 Kč
33.909,50 Kč
39.627,00 Kč
393.926,00 Kč

Měli bychom vydat účet
Nová kanalizace Na zahrádkách
Demolice šaten na hřišti
Opravy VO
Opravy v DPS
Opravy - penzion
Malování v ZŠ
Oprava balkonu MěÚ
Bronzová váza
2 kované koše
Vybavení ordinace na DPS
PC a tiskárna
Ulička Hybešova
Sypač a radlice na posyp
Chemická učebna v ZŠ
Výměna oken Rychta
Oprava podlahy ve třídě v ZŠ
Oprava tělocvičny v ZŠ
Nákup MB Realu
Investice celkem za rok 2007

3.710.941,00 Kč
108.579,20 Kč
302.861,00 Kč
122.779,00 Kč
81.580,00 Kč
69.396,00 Kč
29.865,50 Kč
18.000,00 Kč
21.240,00 Kč
43.840,00 Kč
39.316,60 Kč
483.721,00 Kč
276.556,00 Kč
455.518,00 Kč
56.488,00 Kč
83.892,00 Kč
238.000,00 Kč
5.400.000,00 Kč
15.399.470,50 Kč

Navýšení příspěvku pro ZŠ a ostatní opravy a investice
Výměna PVC ve třídě
Nákup myčky do ŠJ
Nákup nábytku
Oprava obložení na chodbách
Příspěvek na ošatné zam. školy
Stoly do kuchyně ŠJ
Malování tříd
Projekt sol. ohřev
Zhotovení pergoly včetně dlažby
Výměna dveří
Nádvoří v ZŠ
Oprava podlahy v chem. učebně
Celkem

40.440,00 Kč
120.000,00 Kč
131.067,00 Kč
47.000,00 Kč
52.000,00 Kč
50.000,00 Kč
79.396,00 Kč
116.025,00 Kč
208.405,00 Kč
29.000,00 Kč
718.741,00 Kč
83.892,00 Kč
1.675.966,00 Kč
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Měli bychom vydat účet
Převod majetku od Správy vojenského bytového fondu Praha
Chodník u č.p. 942-944
Asfaltová plocha
Ost. stavby - oplocení
Přípojka kanal. vody, čerp. stanice
24 bytových jednotek
Budova kotelny k 24 b. j.
Převod pozemků
Technologie kotelny
Celkem

44.187,21 Kč
366.233,04 Kč
17.715,92 Kč
101.108,58 Kč
14.676.587,75 Kč
1.158.762,34 Kč
90.409,30 Kč
903.116,10 Kč
17.358.120,24 Kč

Akce v roce 2008 a nákup DHM
Administrativní budova býv. MB Realu
Pozemky - nákup
Rozšíření programů na PC

1.097.734,47 Kč
649.588,00 Kč
17.661,50 Kč

Haly včetně ocel. konstr. a ploch MB

3.172.800,42 Kč

Komín, brána, plot a trafo - MB

620.157,97 Kč

Vzorový dům MB

113.619,14 Kč

Rozšíření kanal. ul. Školní
Zásob. vod. řad z býv. voj. objektu
Silnice ul. Štefanikova od mostku k cukrovaru
Prodloužení kanal. Za Tratí
Prodloužení vodovodu Za Tratí
Kabel MB v zemi
Kabel veřejného osvětlení Masarykova, U Hřiště, nám. sv. Jana, Komenského
Navýšení ceny klubovna v ZŠ
Dětské hřiště v areálu MŠ - sestava 9 ks
Dětské hřiště v areálu koupaliště - sestava 6 ks
Malá kom. sada OTÍK
Posílení zesilovače KT
2 ks PC
Pračka na penzion
Koše na psí exkrementy
Linka s dřezem - lékaři DPS

12
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307.523,00 Kč
2.737.995,00 Kč
734.657,00 Kč
147.061,00 Kč
104.006,80 Kč
210.703,00 Kč
2.461.200,00 Kč
735.048,60 Kč
375.750,00 Kč
146.730,00 Kč
45.000,00 Kč
11.662,00 Kč
32.722,80 Kč
10.000,00 Kč
13.693,00 Kč
7.030,00 Kč

Měli bychom vydat účet
2 ks dopravní značky
Zásahová obuv - hasiči
Věšáková stěna DPS
Plat. nádoba na odpady
Zahradní lavičky 5 ks
Sekačka
Stojany na odp. koše
Dokoupení - vánoční hvězdy
Vitrína pro policii
Pružinové houpadlo hřiště u Jirgalů
Pyramida ulice Rozprýmova
Kreslící tabule Rozprýmova
Vahalová houpačka Rozprýmova
Pružinové houpadlo Rychmanov
Zásobníky na posyp
Skříň lékaři - DPS
Vybavení hasiči
Oprava cesty za parčíkem
Kuch. linky - klub a družina
Oprava chodníků Rychmanov
Ost. opravy chodníků ve městě
Opravy a nátěry krytů rad. v MŠ
Oprava rozvaděče v MŠ
Výměna oken v MŠ
Opravy a nasvícení tabulí v ZŠ
Nátěry a opravy v tělocvičně ZŠ
Opravy na Rychtě /komín, voda, elektro/
Oprava pergoly - Rychta
Opravy na koupališti
Výměna kotle - kabiny fotbalové hřiště
Opravy balkonů a schodiště blok „E“
Opravy balkonů blok „B“
Výměna kotle na zdravotním středisku
Výměna oken na zdravotním středisku
Investice celkem za rok 2008

6.062,00 Kč
5.000,00 Kč
24.811,50 Kč
33.558,00 Kč
20.044,00 Kč
11.990,00 Kč
10.750,00 Kč
137.992,00 Kč
3.629,00 Kč
16.630,00 Kč
39.750,00 Kč
25.100,00 Kč
33.520,00 Kč
16.630,00 Kč
19.040,00 Kč
6.437,90 Kč
28.200,00 Kč
156.414,00 Kč
22.695,70 Kč
1.048.879,00 Kč
173.599,00 Kč
41.961,00 Kč
16.186,50 Kč
1.113.028,00 Kč
95.999,50 Kč
98.175,00 Kč
110.352,00 Kč
63.000,00 Kč
73.570,00 Kč
78.754,20 Kč
148.375,00 Kč
46.760,00 Kč
112.478,80 Kč
371.778,00 Kč
17.963.493,80 Kč
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Měli bychom vydat účet
Dále město navýšilo příspěvky pro MŠ
na vzduchotechniku
na výměnu koberců
pro ZŠ na PC pro ŠJ
na výměnu PVC
na stole a židle
Celkem

59.500,00 Kč
140.401,00 Kč
16.949,50 Kč
44.553,60 Kč
76.725,00 Kč
338.129,10 Kč

Akce v roce 2009 a nákup DHM
12 ks dopravních značek
Alkoholtester
Plast. nádoby na papír
Pistole CZ
Posypové bedny
Bruska vibrační
Vrták příklepový
Skříň prosklená
Sekačka
Křovinořez
Stůl dřevěný
Lavice dřevěné s opěradlem
Rozšíření serveru včetně programu Windows
Kom. sada Otík včetně příslušenství
Doplatek socha Utrpení
Skříň policová 2 ks
Další rozšíření serveru o 3 segmenty
Rozšíření plynu ulice Štefanikova
Socha vodníka
Hasičské auto
Nákup pozemků
Rozšíření prog. fotogalerie
Nasvícení soch
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47.955,00 Kč
5.133,00 Kč
24.633,00 Kč
15.840,00 Kč
23.800,00 Kč
3.590,00 Kč
5.490,00 Kč
9.508,10 Kč
21.900,00 Kč
13.695,00 Kč
24.850,00 Kč
11.490,00 Kč
104.926,00 Kč
50.593,00 Kč
354.999,30 Kč
9.163,00 Kč
12.635,00 Kč
326.983,00 Kč
70.000,00 Kč
5 640.243,00 Kč
1.133.587,00 Kč
15.036,94 Kč
40.071,43 Kč

Měli bychom vydat účet
Kamera pro policii ČR Židlochovice (zapůjčeno)
Televize pro klub mužů
Sekačka Dark-Panter
Tiskárna HP pro Policii ČR Židlochovice (zapůjčeno)
Chladnička pro stavební četu
Pianino do DPS
Zametací kartáč Panter
2 motorové sekačky Comb.
PC Intel CORE na úřad
Letecká fotografie města
Pamětní deska k Pietě
Soubor pergola + posezení na Rychmanově
Kartotéka na mapy
Regály pro archiv
Barevná tiskárna pro CzechPoint
Monitor včetně příslušenství pro CzechPoint
Pohonná jednotka Panter 2ks
Zametací kartáč Panter
Fréza na sníh Panter
PC Intel CORE na úřad pro archiv
Křeslo Ergo pro archiv
Vysavač Miele
Stůl PC do zasedačky
Skříň šatní - archiv
Kuch. linka - zasedačka
Kávovar MěÚ
Kontejner + 4 zásuvky - archiv
Psací stůl - archiv
Jednací stůl - archiv
Program archiv a rozšíření prog. Vista
Nasvícení sochy vodníka
6 ks ochr. hrazení pro kontejnery
Kabel veřejného osvětlení pokračování Masarykova, Šternovská

9.490,00 Kč
21.389,00 Kč
29.980,00 Kč
6.523,00 Kč
4.990,00 Kč
15.000,00 Kč
7.490,00 Kč
43.800,00 Kč
20.024,50 Kč
20.926,00 Kč
14.116,00 Kč
100.000,00 Kč
19.465,00 Kč
106.854,00 Kč
28.101,85 Kč
29.438,15 Kč
47.462,00 Kč
11.303,10 Kč
14.231,00 Kč
19.832,90 Kč
7.138,80 Kč
6.990,00 Kč
4.044,81 Kč
3.449,80 Kč
4.775,00 Kč
29.990,00 Kč
4.819,50 Kč
3.748,50 Kč
3.588,00 Kč
23.769,10 Kč
40.071,43 Kč
329.999,00 Kč
1.833.144,00 Kč
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Měli bychom vydat účet
Kabel MR pokračování Masarykova, Šternovská
Prodloužení plynu ulice Štefanikova
Prodloužení vodovodu Masarykova k ČOV
Chodník ulice Štefanikova
Silnice ulice Štefanikova
Parkoviště + vozovka před MěÚ
Kaplička na Rychmanově
Investice celkem za rok 2009

185.961,70 Kč
40.624,00 Kč
108.014,85 Kč
1.544.827,60 Kč
2.568.003,50 Kč
599.815,90 Kč
24.856,00 Kč
15.904.169,76 Kč

Akce v roce 2010 a nákup DHM
Rozšíření programů
Nákup pozemků
Návěs sklápěcí
Zametací stroj IFA
Kolový mininakladač
4 ks ukazatelé rychlosti
Multikára M30
Navýšení ceny has. auta CAS o el. naviják
Převod majetku z Min. obrany - bezúplatný převod městu
Darovací smlouva MO na býv. vojenský areál - bezúplatný převod městu
Rozšíření VO na Rychmanově u rybníka
Rybník ŠMOLDUS
Rozšíření VO - nasvícení přechodů a parkoviště za ZŠ
Parkoviště za poštou
Pohonná jednotka DAKR včetně zametacího kartáče
Skartovač EBA
Nabíječka autobaterií
Pobočková ústředna včetně dig. poboček
2 ks telefon Panasonic
Stůl na výpočetní techniku
2 ks zásahové obleky pro hasiče
2 ks zásahová obuv pro hasiče
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97.500,40 Kč
2.412.645,00 Kč
81.600,00 Kč
140.400,00 Kč
468.000,00 Kč
179.290,00 Kč
478.800,00 Kč
76.000,00 Kč
214.163,54 Kč
41.310.124,75 Kč
16.259,30 Kč
4.118.341,00 Kč
321.460,00 Kč
1.543.859,00 Kč
37.730,00 Kč
14.988,00 Kč
7.130,00 Kč
38.988,00 Kč
10.788,00 Kč
13.452,00 Kč
28.200,00 Kč
7.200,00 Kč

Měli bychom vydat účet
2 ks přilby Gallet pro hasiče
Bezpečnostní polohovací pás pro hasiče
Čerpadlo kalové
Vyšívaná vlajka města
Nádoba na sklo 1100 l
Nádoba na papír a PET 2 ks
Stůl učitelský 3 ks - ZŠ
Stůl pod počítač 3 ks - ZŠ
Skříně se zásuvkami 6 ks - ZŠ
Skříně s policemi - ZŠ
Kontejner pro ZŠ - 3 ks
Soubor - pergola, stůl a 2 lavice u penzionu
Kladivo MAKITA HK
Skartovač - podatelna města
Motorový křovinořez
PC NETIC INTEL CORE
Šatní skříň
Skříň - pořadače
Stůl jednací
Stůl přístavný
Kontejner pod stůl
Kanc. židle Saphira
Investice celkem za rok 2010

15.600,00 Kč
4.020,00 Kč
4.424,00 Kč
35.150,00 Kč
7.400,00 Kč
14.400,00 Kč
12.816,00 Kč
12.816,00 Kč
56.160,00 Kč
29.160,00 Kč
13.140,00 Kč
100.000,00 Kč
10.090,00 Kč
5.500,00 Kč
20.605,50 Kč
19.068,00 Kč
5.616,00 Kč
9.619,20 Kč
3.650,40 Kč
3.322,80 Kč
4.362,00 Kč
5.318,60 Kč
52.009.157,49 Kč

AUDIT
Tímto vedení města oznamuje, že ve dnech 13. a 14. září 2010 proběhl audit hospodaření města za 8 měsíců roku
2010. Z tohoto auditu bude hospodaření města projednáno na Zastupitelstvu města 4. října 2010.
Jenom pro zlé jazyky – audit města probíhá 2x do roka. Tomuto auditu musí být předány všechny zápisy Rady
a Zastupitelstva a účetní doklady.
ST
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Hospodaření města Újezd u Brna k 30. 06. 2010
Hospodaření města Újezd u Brna k 30. 06. 2010
/§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/.
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách včetně jejich skutečného plnění k 30. 06. 2010
je následující :
Daňové příjmy

23.702,10 Kč

Skutečné příjmy celk.

Nedaňové příjmy

9.087,00 Kč

Kapitálové příjmy

50,00 Kč

Nedaňové příjmy

5.507.100,43 Kč

32.901,40 Kč

Kapitálové příjmy

75.000,00 Kč

Přijaté transfery
Příjmy celkem

65.740,50 Kč

Z toho daňové příjmy

48.683.734,09 Kč

Přijaté dotace

13.935.696,04 Kč

29.165.937,62 Kč

Běžné výdaje

34.561,40 Kč

Výdaje celkem

Kapitálové výdaje

58.357,10 Kč

Z toho běžné výdaje

55.735.735,15 Kč
32.749.539,64 Kč

Výdaje celkem

92.918,50 Kč

Kapitálové výdaje

22.986.195,51 Kč

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci

- 27.178,00 Kč

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci

- 7.052.001,06 Kč

Financování

27.178,00 Kč

Financování

7.052.001,06 Kč

V roce 2010 město obdrželo následující dotace:
od Úřadu práce na VPP
na volby do Poslanecké sněmovny do Parlamentu ČR

267.910,- Kč
36.600,- Kč

Město podepsalo smlouvu s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na ČOV ve výši 2.250.000,- Kč. V roce 2009 bylo
vyčerpáno 581.847,79 Kč, zbytek finančních prostředků bude dočerpán v letošním roce. Dále město podepsalo smlouvu s Jihomoravským krajem na nákup nábytku do ZŠ ve výši 195.000,- Kč.
Město poskytlo příspěvkové organizaci MŠ do 30.6.2010 příspěvek na provoz ve výši 450.000,- Kč a dále provedlo navýšení
rozpočtu MŠ o 51.391,- Kč na vodovodní baterie a nerezový stůl. Město zaplatilo za výměnu plynových kotlů a výměnu sociálního
zařízení z rozpočtu v MŠ celkem 2.193.681,80 Kč.
Příspěvková organizace ZŠ v roce 2010 obdržela k 30.6. příspěvek ve výši 1.150.100,- Kč na provoz a dále bylo provedeno
navýšení rozpočtu ZŠ o 315.780,- Kč na opravu podlah ve třídách a na vybavení školní jídelny. Město dále uhradilo zálohu na
nábytek do 3 tříd ve výši 170.841,60 Kč. Město zaplatilo autobus za zájezd žáků do Vídně ve výši 15.766,- Kč. V areálu ZŠ byla
provedena úprava kurtů ve výši 69.371,- Kč.
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Dále město poskytlo příspěvky organizacím v celkové výši 320.671,20 Kč:
Adopce 2 bangladéšských dětí
Svaz diabetiků Újezd u Brna
Junák
Seleziánské hnutí + závod
Nadační fond ZŠ
Automobilové závody do vrchu
– Maverick
Římskokatolická církev

13.200,- Kč
17.000,- Kč
15.000,- Kč
21.947,- Kč
30.000,- Kč
10.000,- Kč
114.000,- Kč

TJ Sokol – pro děti
SK Újezd – kopaná
Příspěvek na Babské hody
Příspěvek hasičům – výročí
Příspěvek farnímu úřadu
na koncert
a dále byly zaplaceny členské
příspěvky Svazu měst a obcí

20.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
35.000,- Kč
4.000,- Kč
10.524,20 Kč

Město Újezd u Brna k 30. 6. 2010 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši 15.484.127,61
Kč, v pokladně 56.497,- Kč a na účtu dotací 224,93 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedeného peněžního
ústavu.
Na účtě u ČSOB je vykazován zůstatek ve výši 177.920,37 Kč.
Město Újezd u Brna má k 31.08.2010 na úvěrových účtech následující zůstatky:
úvěr u KB na silnice a chodníky
úvěr na 20 b.j.
úvěr na DPS a silnice
úvěr na nákup areálu MB Real
na nákup has. auta
na stavbu ČOV
Celkem

1.200.000,00 Kč
34.103,13 Kč
2.540.000,00 Kč
1.609.000,00 Kč
1.652.000,00 Kč
5.000.000,00 Kč
12.035.103,13 Kč

Rozpracované akce ve výši 51.345.048,75 Kč jsou následující:
Akce ČOV, sběrný dvůr, studie DD, hřbitov, rekultivace skládky, revitalizace lokality „Nad Sklepy“ a rozšíření chodníků.
Město získalo dotace na ČOV na rok 2009–2010 ve výši 46 mil. Kč, které průběžně čerpá dle došlých faktur.
Město Újezd u Brna má uzavřenou smlouvu s firmou Pozemstav Brno, a.s. na stavbu smuteční obřadní síně ve výši 6.493.338,- Kč.
Dále se bude provádět výstavba výtahu na zdravotním středisku ve výši cca 2 mil. Kč. Zastupitelstvo města odsouhlasilo nákup
budovy bývalého Telecomu ve výši 4 mil. Kč. Na tyto akce si město bude brát úvěr od KB Brno-venkov ve výši 10 mil. Kč, zbytek
bude hrazen z rozpočtu města.
Výkaz FIN 2-12 M je k nahlédnutí v kanceláři účetní.
Jiřina Punčochářová
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Akce v roce 2010 a nákup DHM
Akce v roce 2010 a nákup DHM
Rozšíření programů
Nákup pozemků
Návěs sklápěcí
Zametací stroj IFA
Kolový mininakladač
4 ks ukazatelé rychlosti
Multikára M30
Navýšení ceny has. auta CAS o el. naviják
Převod majetku z Min. obrany - bezúplatný převod městu
Darovací smlouva MO na býv. vojenský areál - bezúplatný převod městu
Rozšíření VO na Rychmanově u rybníka
Rybník ŠMOLDUS
Rozšíření VO - nasvícení přechodů a parkoviště za ZŠ
Parkoviště za poštou
Pohonná jednotka DAKR včetně zametacího kartáče
Skartovač EBA
Nabíječka autobaterií
Pobočková ústředna včetně dig. poboček
2 ks telefon Panasonic
Stůl na výpočetní techniku
2 ks zásahové obleky pro hasiče
2 ks zásahová obuv pro hasiče
2 ks přilby Gallet pro hasiče
Bezpečnostní polohovací pás pro hasiče
Čerpadlo kalové
Vyšívaná vlajka města
Nádoba na sklo 1100 l
Nádoba na papír a PET 2 ks
Stůl učitelský 3 ks - ZŠ
Stůl pod počítač 3 ks - ZŠ
Skříně se zásuvkami 6 ks - ZŠ
Skříně s policemi - ZŠ
Kontejner pro ZŠ - 3 ks
Soubor - pergola, stůl a 2 lavice u penzionu
Kladivo MAKITA HK
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97.500,40 Kč
2.412.645,00 Kč
81.600,00 Kč
140.400,00 Kč
468.000,00 Kč
179.290,00 Kč
478.800,00 Kč
76.000,00 Kč
214.163,54 Kč
41.310.124,75 Kč
16.259,30 Kč
4.118.341,00 Kč
321.460,00 Kč
1.543.859,00 Kč
37.730,00 Kč
14.988,00 Kč
7.130,00 Kč
38.988,00 Kč
10.788,00 Kč
13.452,00 Kč
28.200,00 Kč
7.200,00 Kč
15.600,00 Kč
4.020,00 Kč
4.424,00 Kč
35.150,00 Kč
7.400,00 Kč
14.400,00 Kč
12.816,00 Kč
12.816,00 Kč
56.160,00 Kč
29.160,00 Kč
13.140,00 Kč
100.000,00 Kč
10.090,00 Kč

Akce v roce 2010 a nákup DHM
Skartovač - podatelna města
Motorový křovinořez
PC NETIC INTEL CORE
Šatní skříň
Skříň-pořadače
Stůl jednací
Stůl přístavný
Kontejner pod stůl
Kanc. židle Saphira
Investice celkem za rok 2010

5.500,00 Kč
20.605,50 Kč
19.068,00 Kč
5.616,00 Kč
9.619,20 Kč
3.650,40 Kč
3.322,80 Kč
4.362,00 Kč
5.318,60 Kč
52.009.157,49 Kč

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MěSTA ÚJEZD U BRNA 03/2010 – 09/2010
USNESENÍ č. 42 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 15. 3. 2010
1. ZM rozhodlo vyhovět žádosti MŠ Újezd u Brna ze dne
18.3.2010 a udělit výjimku z počtu dětí v MŠ, a to z 24
dětí na 25 dětí ve všech třídách MŠ.
2. ZM rozhodlo o kritériích pro přijímání dětí pro předškolní
vzdělávání v Mateřské škole Újezd u Brna pro školní rok
2010–2011.
3. ZM rozhodlo přijmout závěrečný účet hospodaření města
za rok 2009 bez výhrad.
4. ZM vzalo se souhlasem na vědomí navýšení rozpočtu základní školy na zakoupení podlahové krytiny do 3 učeben
ZŠ.
5. ZM bere na vědomí, že ZŠ Újezd u Brna obdržela dotaci od
JMK ve výši 200.000,- Kč na vybavení jídelny. Dotace byla
dne 4.3.2010 řádně vyúčtována.
6. ZM rozhodlo o zřízení smlouvy o budoucí smlouvě odpovídající právu věcného břemene mezi městem a firmou
E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou E.ON Česká republika,
s.r.o. Obsahem smlouvy o budoucí smlouvě je kabelová
přípojka ke stavbě nového rodinného domku pana Petra
Jaška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. ZM rozhodlo zadat vyprojektování přístupové cesty k vojenským objektům v lokalitě „Stará hora“. ZM pověřuje

RM, aby oslovila 3 firmy, které navrhnou cenu daného
úkonu. Dílo bude zadáno nejlepší nabídce.
8. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou GEOCOMP, s.r.o.
na zpracování a vyhotovení geografického informačního
systému GIS. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. ZM ukládá referentce V. Mrkvicové, aby byl řádně vyvěšen záměr na pozemky, které se nalézají pod garážemi
ze 70. let. ZM rozhodlo prodat pozemky za 150,- Kč/m2.
Jedná se o pozemky p.č. 32, 29/3,29/4, 29/8, 29/5, 36
– lokalita u fotbalového hřiště, pozemky p.č. 388, 393,
397, 394, 412, 411, 410, 437/6, 431, 422, 415, 413, 400,
437/9, 437/13, 437/14, 402, 417, 424 – lokalita u ČOV.
10. ZM rozhodlo, po předložení dokladů na směnu pozemků
mezi ČSCH a městem Újezd u Brna v lokalitě „Šternov“,
vyvěsit záměr o směně pozemků.
11. ZM rozhodlo o textu Návrhu územního plánu města Újezd
u Brna jako o textu, který se stává zadáním územního
plánu. Odsouhlaseno jednohlasně. ZM pověřuje starostu
podpisem tohoto zadání.
12. ZM rozhodlo o podpisu souhlasného prohlášení mezi
Ministerstvem obrany ČR a Městem Újezd u Brna, a to
o parcelách, které byly předmětem sporu. Jedná se
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o parcely p.č. PK 3136/3 – 261 m2, PK 2708/1 – 473 m2,
dle geometrického plánku č. 705-19/2001 ze dne 7. 6.
2001. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. ZM rozhodlo o zřízení smlouvy o budoucí smlouvě odpovídající právu věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby – prodloužení plynovodu v lokalitě U Hřiště. Pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu mezi městem a JMP
NET, a to na p.č. 318, k. ú. Újezd u Brna.
14. ZM rozhodlo odebírat pohonné hmoty od ZD Sokolnice
dle návrhu kupní smlouvy ze dne 29. 3. 2010. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
15. ZM rozhodlo, že bude provedena údržba 2 tenisových
kurtů za ZŠ, a to firmou PROSTAVBY a.s. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. ZM rozhodlo, že ke svátku matek dne 8. 5. 2010 se bude
konat v Sokolovně vystoupení Haliny Pawlowské, a to za
honorář 30.000,- Kč.
17. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-10/009, týkající se bezúplatného
převodu pozemků p. č. 956/1, 957/1, 957/4, 957/5 v k.
ú. Újezd u Brna od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na Město Újezd u Brna.
18. ZM rozhodlo zadat výběrové řízení na akci „Obřadní síň
– hrubá stavba“ firmě BRNOINVEST, spol. s r.o. Osloveny
budou tyto firmy: Pozemstav Brno, a.s., MTC STAV, COLAS,
Tocháček a Pozemní stavitelství. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy na provedení výběrového řízení.
19. ZM rozhodlo vyhovět žádosti SDH Újezd u Brna týkající se
opravy čerpadla dle cenové nabídky ve výši 11.972,- Kč.
20. ZM rozhodlo odprodat část pozemku p.č.14, 29/1, k. ú.
Újezd u Brna, za cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, že v daných
pozemcích musí kupující strpět případné inženýrské sítě.
21. ZM rozhodlo přijmout bezúplatný převod nemovitosti
z ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Újezd u Brna. Jedná se o p. č. 956, 957/4,
k. ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
22. ZM vzalo na vědomí žádost paní Lenky Králové z 29. 3.
2010 o sociální výpomoc pro její dceru Ivetu Královou
a rozhodlo přispět na úhradu za léky.
23. ZM rozhodlo navýšit odměnu za práci firmě INTERIERMONT na opravu kapličky na Rychmanově o 18.763,- Kč
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včetně DPH a to proto, že na kapličce byl navíc vyměněn
kompletní krov střechy.
24. ZM rozhodlo, že na opravované kapličce na Rychmanově
budou provedeny šambrány a za tyto navyšuje cenu dodavateli o 7.837,- Kč včetně DPH.
25. ZM rozhodlo uspořádat nejlepším žákům ZŠ od 5. do 9.
třídy zájezd do Telče a Jihlavy, a to včetně úhrady všech
vstupů za památky.
26. ZM rozhodlo, že dne 9.4.2010 se uskuteční zájezd pro
seniory do Uherského Hradiště, na zámek Bojnice a do
Trenčína. Dopravu hradí město.
27. ZM pověřuje RM oslovením 5 dodavatelů na výměnu kotlů v bytových domech v majetku města.
28. ZM rozhodlo zakoupit pro potřebu Mgr. V. Bialase trubku – picolo v ceně 68.900,- Kč s tím, že pan Mgr. Bialas
musí splatit tuto cenu do 2 let. Tato trubka bude užívána
na koncertech pro město. Trubka se stane majetkem Mgr.
Bialase až po celkové úhradě.
29. ZM rozhodlo, aby „Generel zeleně“ města Újezd u Brna byl
zadán k aktualizaci až po řádném vyjádření komise životního prostředí.
30. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti firmy AKTIV Opava, s.r.o.
a nevydalo souhlas k užití znaku města.
31. ZM vzalo na vědomí, že jsme obdrželi stavební povolení od Stavebního a územně plánovacího úřadu Slavkov
u Brna na zastřešení ubytovny v objektu MB REAL. Protože je nutno se znovu zaobírat celou koncepcí opravy,
pověřuje RM, aby celou věc ještě dořešila a poté předložila
opětovně k projednání.
32. ZM rozhodlo, že budoucí výběrová řízení v roce 2010 budou zadávána renomované firmě IKIS, Brno zastoupené
Ing. Kudělkou.
33. ZM vzalo na vědomí nabídku firmy VKS PaP, a.s., Újezd
u Brna na odprodej pozemků o výměře cca 780.000 m2 za
cenu 30,- Kč/m2 a to proto, že pozemky jsou vedeny jako
orná půda v záplavové oblasti a jsou zatíženy vodovodní
přípojkou do firmy ELSEREMO a.s., Újezd u Brna. Současně jsou pozemky zatíženy elektrickým vedením Vn. Přesto
přese vše město nabízí 30,- Kč/m2.
34. ZM schvaluje smlouvu o nájmu a provozu kanalizace pro
lokalitu Nádraží, Újezd u Brna mezi Městem Újezd u Brna
a VaS Brno. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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USNESENÍ č. 43 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 26. 4. 2010
1. ZM přijalo vyrovnané rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad.
2. ZM přijalo rozpočtový výhled na rok 2011–2012 bez výhrad.
3. ZM Újezd u Brna rozhodlo dle smlouvy o budoucí smlouvě
kupní a dle znaleckého posudku č. 1030/06/10, že odkoupí od Vojenské ubytovací a stavební správy nabídnuté
pozemky p. č. 2707/1. 2707/10, 2707/15 a 2707/57, vše
v k.ú. Újezd u Brna za 265.126,31- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
4. ZM pověřuje RM, aby řádně prostudovala projektovou dokumentaci týkající se průtahu města a vydala k ní závazné
stanovisko.
5. ZM rozhodlo uzavřít se SÚS JMK smlouvu o spolupráci pro
zajištění společného postupu při realizaci stavby II/416,
II/418 – Újezd u Brna – průtah. ZM pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
6. ZM rozhodlo vydat souhlas vlastníka pozemku p. č.
1799/1, na jehož části o výměře 334 m2 je plánována
rekonstrukce komunikace II/416, II/418.
7. ZM rozhodlo navýšit školné v MŠ Újezd u Brna pro období
od 1.9.2010 pro děti s celodenní, polodenní a pětidenní
docházkou na 350,- Kč/dítě/měsíc, pro děti s docházkou
4-hodinovou na 230,- Kč/dítě/měsíc.
8. ZM rozhodlo zakoupit zpomalovací retardéry od firmy
Urbania, s.r.o. za nabídnutou cenu 24.493,- Kč. Pověřuje
místostarostu města zasláním objednávky.
9. ZM rozhodlo, že přísedícím u Okresního soudu Brno-venkov ve funkčním období 2010-2014 byl zvolen pan Jarmil
Makovský, bytem Újezd u Brna.
10. ZM vzalo na vědomí zápis stavebního dozoru a nositele
projektu Ing. arch. Hany Šemberové z 26. 4. 2010 – akce
„Parkoviště za poštou“. Vzhledem k navýšení parkovací plochy je dle jednotky dopočítána cena, která činí
165.338 + DPH. ZM rozhodlo, aby byl podepsán dodatek
č. 1 k dané smlouvě č. S 100315-1 o navýšení ceny díla.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. ZM rozhodlo zadat firmě MTC Stav pouze vykopání a vybetonování
základů budoucí zdi podél pozemku manželů Popelákových – parkoviště za poštou. Práce provede pracovní četa

města. ZM pověřuje starostu podpisem víceprací – budování základů.
11. ZM rozhodlo o zbudování plotu mezi parkovištěm u pošty
a bytovým domem čp. 857 a 856 za cenu 22.747,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem dodatku na zbudování plotu.
12. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem
Újezd u Brna a manželi Popelákovými, bytem Újezd
u Brna, Komenského 203 o zbudování zděného oplocení
mezi pozemkem p. č. 25 a nemovitostí čp. 203.
13. ZM rozhodlo odkoupit od paní Drahomíry Matulové pozemek p. č . 1945/1 k.ú. Újezd u Brna, č. LV 962 o výměře
211 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
14. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Pavla Paseky na zbudování 7 parkovacích míst na veřejném prostranství před
nemovitostí paní Matulové a Jiráskové, ul. Rychmanovská.
Tento souhlas se vydává za předpokladu, že bude podepsána řádná smlouva a před podpisem smlouvy bude panem Pasekou doloženo, že obě dvě majitelky nemovitostí,
před kterými by mělo být zbudováno parkoviště, s tímto
souhlasí. Za splnění těchto předpokladů ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. ZM rozhodlo uzavřít s EUROFORUM CAPITAL CONSULTING,
s.r.o. mandátní smlouvu za stejných podmínek minulé žádosti a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
16. ZM rozhodlo podepsat darovací smlouvu o předání finanční hotovosti Domovu pro seniory Sokolnice ve výši
3.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. ZM rozhodlo požádat o dotaci na regeneraci zeleně v rámci programu OPŽ, prioritní osa 6 dle projektové dokumentace Ing. Petry Pokludové. ZM rozhodlo zadat žádost
o tuto dotaci paní Květuši Hejátkové za těchto podmínek:
zpracování vlastní žádosti a její podání – 20.000,- Kč, po
přiznání dotace obdrží částku 90.000,- Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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USNESENÍ č. 44 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 31. 5. 2010
1. ZM bere na vědomí zprávu o připravovaných a probíhajících stavbách ve městě.
2. ZM rozhodlo oslovit 5 projektantů na zpracování studie
klidové zóny v prostorách před radnicí. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s oslovenými projektanty.
3. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na využití bývalého vojenského objektu v lokalitě Stará hora, Újezd u Brna.
4. ZM rozhodlo nabídnout za objekt TELECOMU, ul. U Hřiště,
Újezd u Brna částku ve výši 4.000.000,- Kč a pověřuje starostu, aby tuto skutečnost sdělil Telecomu.
5. ZM pověřuje starostu města oslovením 8 firem na zhotovení výtahu na zdravotní středisko.
6. ZM rozhodlo vybudovat kolem fotbalového hřiště nové
oplocení pracovní skupinou města.
7. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na stavbu střechy nad
objektem sociální ubytovny v MB REALU s tím, že bude
v roce 2011 vypsána soutěž nová.
8. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na dostavbu hrubé
stavby levého křídla ubytovny pro sociálně slabé v MB
REALU. ZM rozhodlo pověřit RM oslovením 5 firem. Zpracováním podmínek a celým administrativním zabezpečením pověřuje místostarostu Karla Hradského.
9. ZM vzalo na vědomí, že dne 24.5.2010 byla městu předána dokumentace k „Revitalizaci zeleně v parku u koupaliště, Újezd u Brna“.
10. ZM rozhodlo provést „Revitalizaci zeleně v parku u koupaliště, Újezd u Brna“.
11. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. S100315 – „Parkoviště za poštou“, ve kterém se jednalo
o navýšení ceny ve výši 57.070,- Kč na zbudování základů
pro zeď mezi pozemkem, kde je zbudováno parkoviště
a pozemkem manželů Popelákových. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě č. S100315.
12. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 05UJ1409-1559/08 - ČOV Újezd u Brna. Předmětem dodatku je zpracování, projednání a vyřízení
žádosti o nové emisní hodnoty /limity/ v celkové výši
6.000,- Kč, včetně DPH. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
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13. ZM rozhodlo přijmout dotaci JMK ve výši 195.000,- Kč na
vybavení 3 tříd Základní školy Újezd u Brna nábytkem.
14. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti paní A. Rýpalové ze dne
7.5.2010, č. j. 1578 - zpětvzetí žádosti o ukončení nájemního vztahu cukrárny v objektu radnice, Komenského
107, Újezd u Brna. ZM pověřuje místostarostu sdělením
stanoviska Zastupitelstva města paní A. Rýpalové.
15. ZM rozhodlo sdělit paní Mgr. Sedláčkové, která se umístila ve VŘ na 1. místě, aby se dostavila k uzavření nájemní
smlouvy a převzetí objektu cukrárny. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
cukrárny.
16. ZM bere na vědomí, že proběhlo jednání s Petrem Třeštíkem, zástupcem majitele pozemku p. č. 3258/150
a 3258/13 v k. ú. Újezd u Brna. Jedná se o pozemky, přes
které je možno provést zokruhování vodovodu v lokalitě ul. 9. května – Nádražní. Při jednání bylo přislíbeno
20.000,- Kč za věcné břemeno. ZM pověřuje starostu
a místostarostu města, aby pokračovali v jednání.
17. ZM rozhodlo o ceníku poskytovaných služeb - kopírování
takto: jednostranná kopie 3,- Kč/kus, oboustranná kopie
5,- Kč, A3 – 4,- Kč/strana, dvoustranná kopie – 6,- Kč.
18. ZM rozhodlo vyvěsit záměr o bezúplatném převodu pozemků určených pro výstavbu domova důchodců ve prospěch JMK.
19. ZM rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
plastových oken pro objekt na ul. 9. května čp. 876, Újezd
u Brna. ZM pověřuje RM, aby oslovila 5 firem na dodání
cenové nabídky.
20. ZM rozhodlo poskytnout římskokatolické farnosti v Újezdě
u Brna příspěvek na opravu varhan ve výši 65.000,- Kč.
21. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek římskokatolické farnosti na nové mříže u kapličky se sochou sv. Floriána ve
výši 13.000,- Kč.
22. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek římskokatolické farnosti na opravu vstupní brány ke kostelu sv. Petra a Pavla
ve výši 36.000,- Kč.
23. ZM bere na vědomí seznam akcí pořádaných TJ SOKOL
v objektu Sokolovny a trvá na tom, aby byla dodržena
vyhláška města týkající se dodržení času ukončení akcí.
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24. ZM pověřuje RM, aby vytipovala dle projektové dokumentace Ing. arch. Hany Šemberové první úsek opravy
chodníků.
25. ZM rozhodlo provést výběrové řízení na dodavatele kotelny v pensionu pro seniory včetně ohřevu teplé vody s tím,
že pověřuje RM , aby rozhodla, která firma provede výběrové řízení.
26. ZM pověřuje RM, aby vybrala firmu, která provede výběrové řízení na bezpečnostní kamerový systém města.
27. ZM vzalo na vědomí, že jsou připraveny prostory autobusové zastávky u radnice pro instalaci jízdenkového
automatu pro IDS. ZM pověřuje starostu projednáním
instalace.
28. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene na pozemku, který je výlučným majetkem města p. č. 14 a 318, k. ú. Újezd u Brna, zapsané

na LV 10001. Věcné břemeno je ve prospěch společnosti
E.ON ČR a.s. Břemeno se zřizuje úplatně, a to za cenu
10.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Současně ZM schvaluje, že pod vozovkou bude proveden
průtlak, který bude uhrazen dle sazebníku. ZM souhlasí
s přeložením rozpojovací skříně na pozemek p. č. 14, k. ú.
Újezd u Brna, LV 10001, viz projektová dokumentace.
29. ZM rozhodlo o nejvýhodnější nabídce na výměnu kotlů
zn. PROTHERM v bytech v bytových domech, blok „C“ /čp.
967 a 968/ a blok „D“ /čp. 979 a 980/ v tomto pořadí:
1. firma Josef Aldorf st. , Padochovká 12, Oslavany
2. firma Josef Aldorf ml., Padochovská 12, Oslavany
3. firma INSEBO, spol. s r.o., Výstaviště 1, Brno
ZM pověřuje místostarostu města objednáním výměny
jednotlivých kotlů po předložení posouzení technického
stavu kotlů /oprava neekonomická/.

USNESENÍ č. 45 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 17. 6. 2010
1. ZM rozhodlo, že na prvním místě na dodavatele akce „Obřadní síň Újezd u Brna – hrubá stavba“ se umístila firma
POZEMSTAV Brno, a.s., Masarykova 427/31. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
2. ZM schvaluje zprávu o posouzení hodnocení nabídek
zpracovanou firmou RENARDS, Brno ve věci výběrového
řízení na akci„Rekultivace skládky TKO Újezd u Brna“, která
byla zpracována na zákl. § 79 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb.
z důvodu zrušení předchozí zprávy ze dne 4.6.2010 Úřadu
pro hospodářskou ochranu a soutěž.
3. ZM rozhodlo o postoupení architektonické studie a licence na „Domov důchodců Újezd u Brna“ Jihomoravskému
kraji a pověřuje starostu podpisem této licenční smlouvy.
4. ZM vzalo na vědomí, že Mgr. Jitka Sedláčková se přípisem
z 9.6.2010, č. j. 1978/20110 vzdala možnosti pronájmu
cukrárny v budově MěÚ.
5. ZM rozhodlo vyzvat pana Zdeňka Křesťana k podpisu
nájemní smlouvy na pronájem cukrárny v budově MěÚ,
protože se umístil ve výběrovém řízení na druhém místě.
ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
6. ZM vzalo na vědomí, že byla provedena elektroinstalace
pro instalaci jízdenkového automatu v autobusové zastávce Újezd u Brna /u radnice/.

7. ZM rozhodlo pověřit starostu města služební cestou do
Bela Palanky a obce Mokřiště s tím, že tato cesta bude
max. 3 pracovní dny a městem bude hrazen pouze náklad
s pohonnými hmotami.
8. ZM rozhodlo podepsat dodatek ke smlouvě č. 1/2010,
a to o odvádění a likvidaci odpadních a srážkových vod
z vojenského objektu v lokalitě Stará hora. Dodatek je uzavřen ke Smlouvě ze dne 12.12.2007 s Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno. ZM pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
9. ZM rozhodlo odkoupit pozemek v areálu MŠ Újezd u Brna,
p. č. KN 834 o výměře 536 m2, k. ú. Újezd u Brna za dohodnutou cenu 155.000,- Kč. Pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
10. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Jiřího a Miroslavy
Mlýnkových o příspěvek na narozené dítě.
11. ZM bere na vědomí, že byla vyhlášena soutěž na využití
vojenského prostoru v lokalitě Stará hora, Újezd u Brna.
12. ZM navrhuje, aby koupaliště bylo řešeno koncepčně. Řešením
je záměrové rozhodnutí, zda zbudovat koupaliště nebo aquapark, ale je nutno mít jasno z čeho bude tento záměr financován. ZM rozhodlo, že město Újezd u Brna, pokud se nepřihlásí
nájemce, nebude v roce 2010 koupaliště provozovat.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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13. ZM rozhodlo poskytnout stárkům na Újezdské hody dotaci ve výši 25.000,- Kč proti předloženým dokladům.
14. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Mgr. Markéty Markelové – ředitelky MŠ Újezd u Brna ze dne 15.6.2010 o zastřešení pískoviště. Toto zastřešení bude hrazeno z prostředků
MŠ z fondu reprodukce.
15. ZM dne 17.6.2010 pověřuje referentku Janu Jančovou
jako úřední osobu k provádění úkonů ve správních řízeních týkajících se zrušení údaje o místu trvalého pobytu
s výjimkou meritorních rozhodnutí.
16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Jaroslava Stani, Újezd
u Brna, Legionářská 302 o pronájmu části pozemku p. č.
1236 o výměře 10,5 m2 za účelem zřízení parkoviště.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dlouhodobém
pronájmu pozemku.
17. ZM rozhodlo vyhovět žádosti G. Kolářové o pronájmu části
pozemku p. č. 854 o výměře 10,5 m2, k.ú. Újezd u Brna
za účelem zřízení parkoviště před rodinným domem. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dlouhodobém
pronájmu pozemku.
18. ZM rozhodlo, že se mají veškeré stromy ve městě vyšetřit
dle možností, aby se vyloučilo alespoň relativně zlomení
či jakákoliv havárie přerostlých starých stromů. V daném
čase město nebude, do času než bude ukončena pozemková úprava a územní plán města, dělat nový generel

zeleně, ale na návrh Ing. Kozákové bychom měli firmu
požádat, aby provedla selekci stromů, které by se měli
omladit nebo z důvodu havarijního stavu vykácet.
19. Starosta podal informaci, že bylo napsáno na Správu železnic a dopravní cestu, Brno, aby odstranili černou skládku za ulicí Legionářskou, p. č. 1280, k. ú. Újezd u Brna,
neboť se nachází na pozemku Českých drah.
20. ZM rozhodlo opravit na ul. Družstevní a Školní havarijní
stav chodníků v objemu 925 m2. ZM rozhodlo, aby tato rekonstrukce chodníků byla zadána firmě MTC Stav, protože
tato firma vyhrála výběrové řízení. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
21. ZM rozhodlo, že provede kompletní rekonstrukci plotu na
fotbalovém hřišti, kdy práce provede pracovní skupina
města a bude zakoupen pouze stavební materiál.
22. ZM rozhodlo o pořadí nejvýhodnějších nabídek na akci
„Rekultivace skládky Újezd u Brna“ takto:
1. Meliorace a.s., Žarošice 208
2. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9
3. ŽSD a.s., Modřice, Brněnská 1050
23. ZM bere na vědomí, že na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zaslána částka ve výši 30.000,- Kč na
náklady s přezkoumáním rozhodnutí na akci „Rekultivace
skládky Újezd u Brna“ vydané firmou RENARDS.

USNESENÍ č. 46 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) konaného dne 19. 7. 2010
1. ZM přijalo vyrovnané rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
2. ZM rozhodlo, že dle návrhu na rekonstrukci chodníků
zpracovaného Ing. arch. Hanou Šemberovou bude v měsíci srpnu provedena oprava chodníků v ul. Nádražní
a U Hřiště, Příční a Štefánikova. ZM pověřuje Radu města
kontrolou smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
3. ZM rozhodlo, že vzhledem k tomu, že firma MTC STAV
prozatím pracuje na akci „Parkoviště za poštou“ a na
I. etapě opravy chodníků, práce na opravě chodníků II.
etapy bude nabídnuta firmě COLAS CZ za předpokladu, že
práci provede za cenu navrženou firmou MTC STAV, která
předložila nejnižší cenovou nabídku.
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4. ZM rozhodlo, aby ústí ul. 9. května do ul. Nádražní
bylo osazeno dopravní značkou „Zákaz zastavení“
a pověřuje pana Jaroslava Procházku technickým zabezpečením.
5. ZM rozhodlo, po srovnání cenových nabídek, zadat zhotovení klimatizace v budově městského úřadu firmě ASTEX
s.r.o. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
6. ZM bere na vědomí zprávu o nákladech na opravu kaple
Sv. Antonína Paduánského.
7. ZM rozhodlo přijmout zadání „Územního plánu Újezd
u Brna“.
8. ZM bere na vědomí, že s firmou EKOJET s.r.o byla podepsána objednávka na posouzení zdravotního stavu stromů ve městě za cenu 75.000,- Kč.
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9. ZM rozhodlo, že se musí započít s rekonstrukcí koupaliště
tak, aby dle projektové dokumentace mohlo město požádat
o dotaci. ZM rozhodlo o záměru, pokud to plocha koupaliště
dovolí, aby byla zbudována bruslařská rychlodráha a kluziště,
i zde za předpokladu, že na toto bude možno získat dotaci.
10. ZM vzalo na vědomí, že pan MUDr. Josef Klíč podal stížnost Jihomoravskému kraji, že mu nebyly dostatečně
zodpovězeny dotazy, které podal na Městský úřad Újezd
u Brna, a tím byl porušen svobodný přístup k informacím.
ZM rozhodlo, aby tuto stížnost vyřešil Mgr. Ivo Nejezchleb,
který na celou kauzu odpovídal a tuto řešil. ZM pověřuje starostu města podpisem plné moci firmě „Advokátní
kancelář Ivo Nejezchleb“ k zastupování Města Újezd
u Brna v této kauze.
11. ZM tímto rozhodlo o zahájení výběrového řízení na provozovatele ČOV Újezd u Brna. Firma, která bude zabezpečovat výběrové řízení se musí řídit stanovenými podmínkami
SFŽP. ZM pověřuje RM, aby zabezpečila výběr dodavatele
výběrového řízení na provozovatele ČOV Újezd u Brna.
12. ZM rozhodlo vykoupit všechny pozemky, které jsou majetkem občanů a nachází se v areálu fotbalového hřiště,
a to za cenu 300,- Kč/m2.
13. ZM bere na vědomí přípis paní J. Punčochářové, která
srovnala nabídku na půjčku 10 mil. Kč od peněžního
ústavu ČSOB a Komerční banky. Paní Punčochářová po
srovnání písemně zkonstatovala, že nabídka KB má lepší úrokovou sazbu, dále neplatíme za zpracování úvěru
a je lépe rozvrženo splátkování než u ČSOB. ZM rozhodlo
přijmout nabídku KB a pověřuje RM dokončením jednání
s KB na přijetí půjčky 10 mil. Kč. Tato půjčka je účelová
– zakoupení budovy TELECOMU – 3 mil. Kč, financování
výstavby obřadní síně – 5 mil. Kč, výstavba výtahu a části
zdravotního střediska – 2 mil. Kč.
14. ZM rozhodlo, aby bylo provedeno oficiální otevření parkoviště včetně dětského dne. ZM pověřuje RM aby připravila
toto otevření parkoviště.
15. ZM rozhodlo, aby oficiální zprovoznění ČOV bylo zahájeno dnem otevřených dveří včetně pozvání politických
představitelů JMK. ZM pověřuje RM, aby připravila den
otevřených dveří na ČOV.
16. ZM pověřuje RM zabezpečením dne otevřených dveří ve
vojenském areálu v lokalitě Stará hora, Újezd u Brna.

17. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o místních poplatcích.
18. ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
19. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.
20. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně.
21. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na volném prostranství.
22. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství.
23. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.
24. ZM rozhodlo o záměru pronajmout od Pozemkového fondu ČR pozemky p. č. 2703/4 a 2707/5, k. ú. Újezd u Brna
pro potřeby města. Jedná se o pozemky nacházející se ve
vojenském areálu, Stará hora.
25. ZM vzalo na vědomí rozbor Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba týkající se sporu města Újezd u Brna s firmou VKS PaP o úhradě
poplatků za likvidaci srážkových vod z areálu VKS.
26. ZM rozhodlo o zřízení věcného břemene, a to smlouvou
22206-030/049/09 ve prospěch E.ON Distribuce a.s. , kdy
město je povinný a E.ON oprávněný. Jedná se o pozemky
v k. ú. Újezd u Brna, p. č. 25, vedené na LV 10001. Jde
o zřízení distribuční soustavy na ul. Masarykova, Náměstí
sv. Jana, U Hřiště a Komenského. Pouze článek III. odst. 1
se mění ve výši jednorázové úplaty, a to takto: z 5.000,- Kč
na 100.000,- Kč. ZM pověřuje, po úpravě smlouvy, starostu města podpisem smlouvy.
27. ZM vzalo na vědomí, že se uvolnil byt v DPS B2-1, a to
úmrtím pana Hynka Cvrka.
28. ZM rozhodlo přidělit byt v DPS B2-1, na doporučení SZK,
paní Drahomíře Matulové.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

27

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MěSTA ÚJEZD U BRNA 03/2010 – 09/2010
USNESENÍ č. 47 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 16. 8. 2010
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků vlastnictví Města Újezd u Brna,
vedené na LV 10001 na Jihomoravský kraj za účelem
výstavby „Domova důchodců“ za podmínek:
p. č. 2234, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2235, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2236, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2237, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2238, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2239, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2240, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2241, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2242, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2243, k. ú. Újezd u Brna

p. č. 2244, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2245, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2246, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2247, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2248, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2249, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2250, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2251, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2252, k. ú. Újezd u Brna
p. č. 2253, k. ú. Újezd u Brna

O převodu bylo rozhodnuto za těchto podmínek:
- Pokud nebude zahájena do 4 let výstavba „Domova důchodců“ na těchto pozemcích, Jihomoravský kraj bezúplatně převede pozemky zpět na Město Újezd u Brna
a uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojených,
a to do 6 měsíců od vyzvání.
- V případě, že pozemky nebudou na Město Újezd u Brna
převedené, uhradí Jihomoravský kraj Městu Újezd u Brna
částku ve výši 4 mil. Kč za převedené pozemky, a to do
6 měsíců od vyzvání.
- Výše uvedené podmínky budou vneseny na LV JMK jako
věcné břemeno.
2. ZM rozhodlo o navýšení víceprací na chodníky – I. etapa
dle zápisu z kontrolního dne z 16.8.2010 o 96.732,- Kč.
3. ZM rozhodlo rozšířit firmě COLAS CZ, a. s. zadání prací
o chodník na ul. Štefanikové po levé straně, směr Hostěrádky – Rešov, a to dle přiloženého předpokládaného rozpočtu ve výši 270.729,- Kč s tím, že výměry budou přesně
vypočítány dle navržené smlouvy o dílo.
4. ZM rozhodlo o zbudování chodníku naproti novému
parkovišti, v sousedství parkoviště starého u fotbalového
hřiště, a to v barvě červené dle předpokládaného rozpočtu
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82.336,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě.
5. ZM rozhodlo požádat Státní fond rozvoje bydlení o dotaci
na byty.
6. ZM vzalo na vědomí, že Město Újezd u Brna obdrželo
akceptaci žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR, v rámci
Operačního programu životní prostředí, na stavbu sběrného střediska. Akceptační č. 10075994.
7. ZM rozhodlo, že prostor koupaliště by měl mít charakter
multifunkčního sportovního areálu s celoročním provozem. Dále ZM rozhodlo, že míra rekonstrukce této sportovní lokality bude úměrná možným dotacím. Jedná se
o program na příští 4 roky.
8. ZM rozhodlo poskytnout občanskému sdružení Maverick.
Rescue příspěvek na konání III. závodu mezinárodního
mistrovství automobilů do vrchu, konaných ve dnech
24. - 6. 9. 2010, ve výši 10.000,- Kč.
9. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Pavla Hrbka a Gabriely
Hrbkové o poskytnutí příspěvku při narození dítěte ve výši
5.000,- Kč.
10. ZM tímto vzalo na vědomí, že TELEFONICA O2 rozhodla,
že budova čp. 966 na pozemku p. č. 21/2 a 22/3, k. ú.
Újezd u Brna bude prodána Městu Újezd u Brna. ZM pověřuje RM, aby dořešila všechny právní problémy týkající se
převodu nemovitosti. ZM pověřuje starostu, poté, co budou vyřešeny všechny vstupní problémy kupní smlouvy
a věcného břemene, podpisem kupní smlouvy na odkup
nemovitosti.
11. ZM rozhodlo odkoupit od paní Milady Bláhové a Zdeňky
Jarkové, obě bytem Brno, pozemek p. č. 322/12 o výměře
95 m2 a pozemek p. č. 2341/2 o výměře 368 m2, a to za
cenu 70,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy a paní V. Mrkvicovou přípravou kupní smlouvy.
12. ZM rozhodlo vypovědět smlouvu firmě 3C, Brno, avšak
teprve po vyjasnění skutečnosti, kdo bude firmu 3C, Brno
zastupovat, protože jednatel firmy pan Novák zemřel.
13. ZM rozhodlo, že zapůjčí SK Kopané Újezd u Brna garáž
u fotbalového hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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14. ZM rozhodlo podepsat s Dopravním podnikem, a.s., Brno
smlouvu o umístění a provozování automatu na výdej
jízdenek na autobusové zastávce u radnice, za podmínek
uvedených ve smlouvě č. 10/288/5032. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
15. ZM souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě
s firmou VIVO CONECTION na vedení optického kabelu,
ale žádá technické upřesnění, kudy kabel městem vede.
16. ZM rozhodlo, že vylepovat plakáty jakéhokoliv typu se smí
dle vyhlášky města pouze na plochách k tomu určených.
17. ZM rozhodlo pronajmout firmě AAA oční s.r.o., Brno prostory v budově pošty čp. 144, ul. Komenského, v 1. patře
(bývalá obřadní síň) s tím, že stavební úpravy provede
město a interiérové úpravy si provede na vlastní náklady
firma AAA s.r.o., Brno.
18. ZM rozhodlo zakoupit do kanceláře na MěÚ 1 pracovní
stůl, 1 pojízdné křeslo kolečkové a 1 PC od firmy NETIC
s.r.o., Brno.
19. ZM rozhodlo pro ČOV Újezd u Brna zakoupit pracovní stůl
a pracovní křeslo.
20. ZM rozhodlo přidělit hudební skupině SUBSTATION ART
prostory bývalé promítací kabiny letního kina na koupa-

lišti, a to bezúplatně. Zodpovídat za provoz bude Ivo Halfar. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy, kde budou
jasně stanovena práva a povinnosti.
21. ZM vzalo na vědomí, že byla provedena humanitární sbírka na místa postižená povodněmi a dne 17.8.2010 bude
tato sbírka předána do Rumburka. Cesta bude hrazena
městem a byla objednána u pana Vladimíra Horáčka.
22. ZM rozhodlo vyvěsit záměr odprodat Českému svazu chovatelů pozemky p. č. 446, 455 a 457, k. ú. Újezd u Brna.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
23. ZM pověřuje RM dořešením problematiky týkající se bývalého vojenského areálu.
24. ZM rozhodlo, že má být zbudováno oplocení MB REALU
podél komunikace. Stávající oplocení je strávené. ZM
pověřuje RM, aby o datu a způsobu oplocení rozhodla
sama.
25. ZM bere na vědomí vyvěšení záměru na byt č. 6/990.
ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o půjčce na byt a následné
smlouvy s Anetou Mášovou, Lidická 465, Újezd u Brna.
26. ZM bere na vědomí, že dne 20.8.2010 se bude konat zájezd důchodců do Lednice a Mikulova. Město hradí dopravu, ostatní náklady si hradí důchodci sami.

USNESENÍ č. 48 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 13. 9. 2010
1. ZM přijalo vyrovnané rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
2. ZM rozhodlo pověřit firmu BRNOINVEST provedením výběrového řízení na dodavatele výtahu do objektu zdravotního střediska, Komenského 77, Újezd u Brna a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s firmou BRNOINVEST.
3. ZM rozhodlo opravit prostory bývalé obřadní síně v I. patře budovy čp. 144, Komenského, Újezd u Brna, nad poštou
nákladem cca 300.000,- Kč, kdy nájemce, tj. firma AAA
– oční s.r.o., uhradí 70.000,- Kč nezávisle na tom, kolik
peněz bude ještě zapotřebí.
4. ZM rozhodlo dodatkem č.1 doplnit nájemní smlouvu
s firmou AAA – oční s.r.o., o bod – nájemní smlouva je
nevypověditelná, a to pro obě strany po dobu 3 let, pokud
nezanikne předmět nájmu. ZM pověřuje starostu města
podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě.

5. ZM rozhodlo zadat opravu prostor v budově čp. 144
v I. patře firmě INTERIER MONT – stavební práce, firmě
Miloslav Kukla – vodo-instalatérské práce, firmě Vrážel –
malování a nátěry, firmě Šlapanský Milan – elektro a dále
firmě provádějící podlahy, a to vše za předpokládanou
cenu 300.000,- Kč /včetně DPH/. ZM pověřuje starostu
podpisem smluv.
6. ZM rozhodlo pronajmout prostory v DPS Újezd u Brna
kožní lékařce MUDr. Elišce Jugové na 1 den v týdnu za
stejných podmínek jako ostatním lékařům, kteří mají tyto
prostory pronajaty. ZM pověřuje starostu města podpisem
nájemní smlouvy.
7. ZM rozhodlo, že na prvním místě ve výběrovém řízení
na dodavatele akce „Rekonstrukce kotelny v Penzionu
pro seniory“ se umístila firma INTOP, s.r.o, Olomouc.
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ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
8. ZM rozhodlo pověřit Mgr. Vlastimila Bialase přípravou
zřizovací listiny pro lidovou školu umění za spolupráce
s právníkem města Mgr. Ivo Nejezchlebem.
9. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele akce
„Sběrné středisko odpadů, Újezd u Brna“. ZM rozhodlo,
že Rada města má oslovit firmu, která provede výběrové
řízení a určí podmínky výběrového řízení, aby vyhověly
požadavkům SFŽP.
10. ZM rozhodlo podepsat smlouvu č. 2268103763 s firmou
Kooperativa a.s., na havarijní pojištění vozidel patřících
městu, a to proto, že původní smlouva na pojištění vozidel byla uzavřena na 86.000,- Kč. Nová smlouva nyní činí
63.000,- Kč a veškeré služby dle původní smlouvy jsou
zachovány.
11. ZM rozhodlo revokovat usnesení Zastupitelstva města
č. 43 ze dne 16.8.2010, bod č. 1, týkající se bezúplatného
převodu pozemků p. č. 2234, 2235, 2236, 2237, 2238,
2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247,
2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, vše v k.ú. Újezd Brna
z vlastnictví Města Újezd u Brna, vedené na LV č. 10001,
z důvodu výstavby Domova důchodců na JMK.
12. ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p. č.
2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,
2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251,
2252, 2253, vše v k.ú. Újezd Brna z vlastnictví Města
Újezd u Brna, vedené na LV č. 10001 na Jihomoravský
kraj za účelem výstavby pobytového zařízení poskytujícího služby seniorům. V případě, že nedojde k realizaci
této výstavby do 31.12.2012, budou pozemky převedeny bezúplatně do vlastnictví Města Újezd u Brna, tj.
dárce.
13. ZM rozhodlo o vyvěšení záměru na odprodej části pozemků p. č. 1835, 1837, 1841, 1843.
14. ZM rozhodlo odkoupit pozemky pod fotbalovým hřištěm
od majitelů
- pana Miroslava Kuglera, poz. p.č. 321/7, k.ú. Újezd
u Brna
- paní Ivany Binkové, poz. p.č. 321/5, k.ú. Újezd u Brna
- pana Františka Dobrovolného, poz. p.č. 322/4, 322/1, k.ú.
Újezd u Brna
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ZM rozhodlo trvat na faktu, že za pozemky pod fotbalovým hřištěm zaplatí 300,- Kč/m2. Tuto skutečnost je
nutno sdělit opětovně těm, kteří jsou majiteli pozemků
a žádají cenu vyšší.
15. ZM rozhodlo vyhovět žádosti ředitelky ZŠ v Újezdě
u Brna, a to o zakoupení nového pracovního stolu a vybavení do ředitelny ZŠ do max. výše 30.000,- Kč. O tuto
částku bude navýšen rozpočet Základní školy, Újezd
u Brna.
16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Základní školy Újezd u Brna
o navýšení rozpočtu ZŠ o částku 150.000,- Kč, která bude
určena na interaktivní tabuli, diaprojektor Mitsubishi
XD520U, Turning – hlasovací zařízení pro 16 žáků, SMART
vizualizér SDC-330.
17. ZM rozhodlo vyhovět žádosti římskokatolického farního
úřadu týkající se opravy chodníku kolem kostela, kdy farní
úřad dodá žulové kostky a pracovní skupina města dlažbu
položí za přísného vedení pana faráře Miloslava Kabrdy.
Město dodá kufr, odveze vytěžený podkladový materiál
a zakoupí na náklady města obrubníky.
18. ZM pověřuje místostarostu Karla Hradského zabezpečením firmy, která provede vykácení stromů ve městě, které
je dle firmy EKOJET s.r.o, nutno bezprostředně vykácet.
Jedná se o 11 stromů.
19. ZM bere na vědomí, že dne 30.8.2010 byl vydán souhlas
SÚ Sokolnice k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky do budovy na železniční zastávce Újezd u Brna. ZM
pověřuje Ing. Zdeňka Mácu, aby tuto část stavebně vedl
a připravil s pracovní četou položení jak vodovodní, tak
kanalizační přípojky. Dále žádá Ing. Zdeňka Mácu, aby
na výše uvedené akci prováděl stavební dozor a připravil
smlouvu o dílo. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
20. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Michaely Bímové –
správce kurtů a prodloužit dohodu o pracovní činnosti
o 1 rok za stejných podmínek původní smlouvy, a to od
1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21. ZM rozhodlo, že se má započít s přípravou projektové dokumentace na využití sportovního areálu – bývalé koupaliště, ke kompletní intenzifikaci, k přesnému určení, co vše
se bude v areálu nacházet.
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22. ZM rozhodlo přijmout půjčku od KB Brno-venkov dle její
nabídky, a to: 3. mil. Kč na částečné financování odkoupení nemovitosti TELEFONICA O2, 5 mil. Kč na hrubou
stavbu obřadní síně – hřbitov, 2 mil. Kč na stavbu výtahu
na zdravotním středisku. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o půjčce.
23. ZM rozhodlo vyhovět žádosti obyvatel ul. Příční a umístit
na komunikaci v ul. Příční dva retardéry.
24. ZM rozhodlo navýšit zídku mezi pozemkem p. č. 777 a novým parkem p. č. 778 o cca 1 m.
25. ZM rozhodlo navýšit rozpočet Mateřské škole Újezd u Brna
o částku 123.840,- Kč na zakoupení a zhotovení nových
stolečků do všech tříd MŠ. Jedná se o 24 stolků.
26. ZM rozhodlo problematiku firmy VIVO CONECTION spol.
s r.o. /kabelová televize/ přenechat k rozhodnutí novému
ZM.
27. ZM rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž na zpracování
studie bytové výstavby v lokalitě vedle Penzionu pro seniory. ZM pověřuje starostu vypsáním soutěže na studii
pro lokalitu v ul. Štefanikova v místech vedle Penzionu
pro seniory.
28. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na pronájem části pozemku
p.č. 292/8, k. ú. Újezd u Brna před nemovitostí čp. 704, ul.
Družstevní za účelem zřízení parkovacího místa.
29. ZM rozhodlo s definitivní platností o odkoupení budovy
čp. 966 – Telefonica O2 a pozemku na kterém se budova
nachází p. č. 22/2 a 22/3, k. ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. ZM rozhodlo, že v této
budově bude umístěna oční optika, v I. patře gynekologie
a dětský lékař. Stavební úpravy budou provedeny až po

podpisu kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy
je zapotřebí ještě v Radě města přesně definovat práva
a povinnosti firmy TELEFONICA O2.
30. ZM rozhodlo o výměně 5 veluxových oken v bytě pana
Zelinky, Rozprýmova 979, Újezd u Brna s tím, že 75 %
celkových nákladů uhradí město a 25 % nákladů uhradí
pan Zelinka.
31. ZM rozhodlo umožnit občanům města Újezd u Brna
shlédnout vojenský objekt v lokalitě Stará hora, který
město obdrželo převodem z Ministerstva obrany. Den
otevřených dveří se bude konat 18. 9. 2010 v době od
13:00 do 16:00 hodin za dodržení podmínek stanovených
vojenským útvarem 6950.
32. ZM přijalo návrh nájemní smlouvy od firmy CERTUS
CZ s.r.o. a odkládá konečné rozhodnutí týkající se pronájmu objektu na příští zasedání, které se bude konat
4.10.2010.
33. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu č. 2206-031/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Městem Újezd u Brna a firmou E.ON Distribuce, a.s. Jedná se
o věcné břemeno na pozemcích města p. č. 14, 292/1,
292/8, 293/2, 373/1, 374/1, 438, 443, 446, 459, 478/1,
k. ú. Újezdu Brna - II. etapa elektrifikace kabelů do země.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
34. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 35549/2007 mezi Správou železniční dopravní
cesty a Městem Újezd u Brna, týkající se prodloužení inženýrských sítí v lokalitě Za tratí na pozemku p. č. 1109/1
a 1110/1, k. ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

Poděkování
Město má tvář takovou, jaké má zaměstnance. V případě pracovní čety města jsou to pan Leukert a pan Veselý, kteří
dnes a denně rozdělují práci, starají se, aby nikdo nelenošil, aby se práci nevyhýbal. A tak mi nezůstává nic jiného než
oběma poděkovat za pracovní nasazení. Bylo by vhodné poděkovat také jednotlivým zaměstnancům pracovní čety, kteří
jsou ochotni přijít „v pátek, ve svátek“, kdykoliv je to zapotřebí.
Avšak i zaměstnanci úřadu, stále usměvavá děvčata, která se snaží věci vyřizovat hned, bez zdržení, s úsměvem,
si zaslouží poděkování.
Proto děkuji za odvedenou práci všem zaměstnancům města, od knihovny počínaje a správou Penzionu a DPS konče.
Starosta
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Budovy v majetku města
Budovy v majetku města
Budovy, které jsou v majetku města, mají založený pasport,
který jasně metodicky říká, kdy se musí udělat jaká revize či
zkouška. Za posledních 10 let všechny budovy v majetku
města prošly alespoň částečnou rekonstrukcí.
a) Škola prošla generální rekonstrukcí celého pláště, investicí přesahující 34.000.000,- Kč.
b) Tělocvična musela být v některých místech nově v základech přeizolována, protože zavlhaly části základů a od
toho i zdivo. Větší problém však začal ve chvíli, kdy bylo
zjištěno, že celý zavěšený dřevěný strop se uvolnil. Zjištění
krajně nepříjemné. Nastřelovací hřeby užité při instalaci –
stavbě se uvolnily a hrozilo zřícení obkladů. A pak řešení postavit vysoké lešení a každou samostatnou obkladovou lať
přišroubovat. I to se podařilo a statika stropu se zachránila.
c) Pošta je jednou z nejméně opravených budov města.
Nalézá se zde také městská knihovna. Na poště jsme
kompletně zrekonstruovali střechu pamětlivi toho, že do
objektu nesmí pršet. Obklady chodby, nová dlažba aj.
d) Radnice – nová kotelna, v celé budově zbudovaná
klimatizace, zbudovali jsme nový archiv, dovybavili kanceláře aj. Před námi je však veliký úkol – výměna všech
oken. Mnohá stávající okna jsou zkřížená, nemají kvalitu
odpovídající normám. Jsou velké tepelné ztráty. Objekt
začal praskat, a tak jsme přizvali statika a vše nutné
opravili. Před deseti dny byla dokončena oprava fasády
a budova byla nově natřena. V budově radnice byla také
hasičská zbrojnice. Nové zakoupené auto je však tak velké,
že jsme museli hasičskou stanici vymístit a po drobných
stavebních úpravách, které si hradil nájemce, vznikl ve
středu města nový obchod. Zhruba před měsícem ukončila činnost na radnici cukrárna a po znovuotevření daných
obchodních prostor je na radnici bistro, které zabezpečuje
nejenom sladkosti a zmrzlinu, ale i rychlé občerstvení.
e) Restaurace Na Rychtě má novou střechu, komíny,
odpady aj. Nynější nájemce zbudoval novou nerezovou
kuchyň.
f) Mateřská škola – kompletně nová okna, terasy, propojovací zděný krček, modernizovaná nerezová kuchyň
a nová kotelna, nové koupelny a záchody u všech čtyř tříd,
nové dětské hřiště včetně nové pergoly na pískoviště aj.
g) Zcela nově zrekonstruována hasičská zbrojnice v MB
Realu – plynofikace, ústřední topení, okna aj. aj.
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h) Ubytovna pro bezdomovce – taktéž prošla ústřední
opravou.
i) Koupaliště – má zrekonstruovanou restauraci, ale stav
vlastního koupaliště je velice špatný. Budou se muset sehnat evropské peníze na rekonstrukci.
j) Klubovna mládeže je zcela nově vybudována. Potřebuje pouhou údržbu.
k) Dům s pečovatelskou službou je ve velice dobrém
stavu.
l) Penzion pro seniory prošel některými opravami. Čeká
nás rekonstrukce kotelny. Dodavatel je již vysoutěžen.
m) Dvě nové pergoly včetně nábytku z roubeného dřeva
jak u Penzionu pro seniory, tak u Domova s pečovatelskou
službou.
n) Tenisové kurty - v roce 2010 proběhla nová úprava
povrchu.
o) Sportovní zázemí ve škole bylo v pracovní projektové dokumentaci „Klubem odložených mužů“. I tento klub
je generálně opravený, aby stará budova E.ONu posloužila
zázemí sportovního vyžití.
Jsou však budovy, které nejsou v majetku města a přesto
město Újezd u Brna pomáhá.
a) Sokolům v Újezdě u Brna - nová střecha, nová fasáda,
nová podlaha ve sportovní hale, nová kanalizace aj.
b) Oprava kaple sv. Antonína Paduánského – generálně zrekonstruována.
c) Kaple Cyrila a Metoděje na Rychmanově – kompletně zrekonstruována včetně střechy, oken, hromosvodů
d) Je nutno také říci, že město se stará a přispívá pravidelně
na opravy obou kostelů, jak na evangelický kostel, tak na
kostel římskokatolický. Jsou to dominanty města. Jsou to
samozřejmě i zajímavé architektonické památky, které
mají svědčit nejenom o náboženském přesvědčení, ale
i o kultuře.
V čase, kdy jsme převzali vedení města, byly
všechny nemovitosti v zástavě. Dluhy, které vázly na nemovitostech, jsme zaplatili. Byly to však
i dluhy na kanalizaci, plynu aj. Ani jedna nemovitost v majetku města není v současnosti zastavena. Může se s nimi volně nakládat. Pouze pro pravdivost je však nutné říct, že na bytových domech
jsou ještě dluhy, které se však umořují.
JH

Rozestavěné stavby
Rozestavěné stavby
1. Sehnali jsme 33.000.000,- Kč na rekultivaci staré
skládky mezi Újezdem a Sokolnicemi. Stará ekologická
zátěž nás trápila od příchodu na radnici. Nejdříve jsme se
věnovali odklízení nepořádku a malých drobných černých
skládek kolem města Újezd u Brna. Byla to nekonečná
práce. Objevovali se a vznikali nové a nové skládky. Dnes
jsme se pustili do skládky největší. Ekologická zátěž přírody tímto pomine a my budeme moci skutečně s radostí v
srdci říct, že jsme letitý nedostatek odstranili. Je to firma
Meliorace Žarošice, ale i firma pana Vyskočila, které se starají, aby ty tisíce kubických metrů zeminy se rekultivovaly.
Uvidíme, jak se s tím vypořádají.

Rekonstrukce chodníků k penzionu

2. Probíhající rekonstrukce chodníků:
ul. Nádražní, Příční, Štefanikova, U Hřiště, Školní,
Družstevní
3. Čistička odpadních vod – těsně před kolaudací
4. Příští týden zahájíme výstavbu hrubé stavby smuteční
síně u nového hřbitova v Újezdě u Brna. Autorem je
Ing. Petr Vrátný. Když si představíme, co dnes stojí pohřební obřady v Brně, zastupitelstvo města rozhodlo o stavbě
obřadní síně u nového hřbitova, aby byla možnost rozloučit se se zesnulými v Újezdě a aby obřad nebyl tak drahý.
Starosta

Rekonstrukce chodníků před školou - září 2010

I tato ulička má svůj chodník

Vlastními silami doplňujeme chodníky - přechody tak,
aby i starší lidé či malé děti měli možnost přejít
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Vydavatel tiskové zprávy:		
Místo a datum vydáni TZ:

TISKOVA ZPRÁVA
Rekultivace skládky TKO Újezd u Brna
Projekt je zaměřený na rekultivaci staré skládky v prostorách bývalé cihelny a obsahuje 4 základní
stavební postupy (hrubé terénní úpravy - zemní práce, technická rekultivace - izolace, biologická
rekultivace a odvedení srážkových vod z plochy rekultivovaného tělesa).
Realizací tohoto projektu dojde k rekultivaci TKO Újezd u Brna o ploše 18 500 m2.
Cílem projektu je odstranit z území negativní ekologické vlivy skládky na životní prostředí.
Jedná se zejména o zabránění možnosti dalšího promývání uložených odpadů srážkovými vodami,
zabránění úniku skládkových plynů a zamezení možnosti ohrožení zdraví obyvatelstva žijícího v okolí
skládky.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to díky skutečnosti, že byl podpořen v rámci 5. výzvy Operačního programu Životní prostředí zaměřené na oblast podpory 4.1.
Zkvalitnění nakládaní s odpady. Dne 5.5.2009 došlo k vydání Rozhodnutí č. 08020174 a Registračního
listu, čímž se zahájily přípravy vedoucí k realizaci projektu.
Celkové náklady projektu byly v žádosti o dotaci vykalkulovány na 39.188.248 Kč, přičemž dotace
z Fondu soudržnosti dosahuje výše 33.310.010 Kč a příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR
činí 1.959.412 Kč. Ostatní náklady hradí příjemce dotace, město Újezd u Brna.
Datum zahájení projektu bylo dne 16.7.2010 a předpokládaný termín ukončení projektu je stanoven na 30. 4. 2011.
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Přislíbené peníze
Přislíbené peníze
a) Máme přislíbeny peníze z JMK na vozovku od Hostěrádek
– Rešova, tzn. od cedule Újezd u Brna až po kostel. Celá
investice je již dnes v projektovém řízení včetně připomínkování a výběrového řízení na projektanta. Můžeme se těšit, že celý tento úsek má vyprojektovány odstavné pruhy
pro auta a hlavně, že zmizí dlouhý nedostatek špatného
odvodnění vozovek. Vozovky budou kromě nových vpustí
odvodněny také do parkovacích stání. Tak nám nezůstává
než se těšit a věřit, že někdo něco nezmění.
b) Máme požádáno o dotaci na kompletní rekonstrukci parku. Peníze by měly dorazit z Evropské unie, tak doufejme,
že nezabloudí. Na rekultivaci tohoto parku je hotový projekt. Jeho autorkou je Ing. Petra Pokludová.

c) Máme projekt na zbudování 3 nových bytů (apartmánů)
nad šatnami fotbalistů. I tyto šatny jsme postavili z peněz
EU. Byty by mohly být využity pro provoz fotbalového
hřiště. V jednom z bytů by mohl bydlet správce hřiště.
Nájmy by si mohl SK Kopaná ponechávat a peníze využít
na provoz.
d) Jak jste si jistě všimli, máme prozatímní sběrný dvůr, ve
kterém vládne velice dobře pan Milan Kousal. Dbá o pořádek celého MB Realu a věc se mu daří. Přesto jsme
požádali o peníze ze SFŽP a před měsícem již obdrželi
akceptaci na stavbu nového sběrného dvora.
e) Byla podepsána smlouva na stavbu nové obřadní síně.
Byla zahájena stavba, která však bude provedena v „hrubé
stavbě“ a postupně ji bude město dokončovat dle finančních možností. Autorem projektu je Ing. Petr Vrátný.
Starosta

Dne 20. 09. 2010 přišlo radostné oznámení.
Město Újezd u Brna obdrželo po velkém úsilí od Státního fondu
životního prostředí a Evropské unie
27.753.603,30 Kč
jako dotaci na rekultivaci skládky TKO Újezd u Brna.
Když se daří, tak se daří!

JAK NEJLÉPE NAPSAT ZÁVĚŤ
Každý občan si může napsat závěť sám, a to vlastní rukou
a pak vlastnoručně podepsat (ověřený podpis být nemusí).
Je nezbytné v každé závěti uvést den, měsíc a rok, kdy byla
podepsána, jinak je neplatná.
V případě, že nebudete schopni závěť celou napsat vlastní
rukou, musíte ji podepsat před dvěma svědky současně přítomnými a také na závěti podepsanými.
Nejlepší je ale sepsat závěť formou notářského zápisu. Tím
lze předejít soudním sporům v dědickém řízení. Pokud jde
o obsah závěti, tak nesmíte zapomenout na zletilé a nezletilé potomky. Když jim část majetku neodkážete, pak bude

v této části závěť neplatná. Současná právní úprava připouští
vydědění potomků jen ze zákonem stanovených konkrétních
důvodů.
Závěť si můžete napsat i sami, dokonce ji můžete později
změnit, vždy bude platit novější verze.
A nakonec jednu praktickou radu – svoji závěť můžete
uložit do notářské úschovy nejlépe u notáře v místě bydliště,
jednorázově zaplatíte max. 1800,- Kč a budete mít jistotu, že
se závěť dostane do povolaných rukou při projednávání dědického řízení.
Převzato z www.malostranskenoviny.cz
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Nová čistička odpadních vod
Takto vypadá naše nová čistička odpadních vod. Posuďte sami, zda se dílo povedlo.

Den převzetí díla nové čističky od firmy Pozemstav Brno

Několik fotografií ze dne otevřených dveří 13. 09. 2010.
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Takto vypadá čistička z boku

Parkoviště
Parkoviště
Problémem všech měst a obcí jsou parkovací místa. Kam
s autem? Otázka velice častá. Pokud však si tuto otázku nepoloží vedení města, zaspí čas a věc se stane neřešitelnou.
Ucpané ulice, není kde zaparkovat.
U nás jsme toho byli od prvopočátku pamětlivi. V čase, kdy
jsme opravovali ulici 9. května, jsme po celé délce zbudovali
parkovací pruh. Večer bývá obsazený. Na ulici Rozprýmové
jsme ke každému zbudovanému domu postavili takový počet parkovacích míst, jaký ukládá norma, a přesto již dnes
je počet parkovacích míst nedostačující. Stejným způsobem
jsme pokračovali při rekonstrukci na ulici V Sádku. I zde jsou
zbudovány parkovací pruhy. Tím se však základní problém nevyřešil. V centru je míst málo. Znovu jsme se velice podrobně
zaobírali touto problematikou na zastupitelstvu a při generální opravě ulice Štefanikovy jsme postavili parkoviště před
radnicí. Zhruba půl roku jsme si pochvalovali, jak to bylo dobré
rozhodnutí, ale pouze do času. Opět začala chronicky chybět
parkovací místa.
A tak jsme začali jednat ve věci parkoviště za zdravotním
střediskem. Projekt jsme zadali Ing. arch. Haně Šemberové,
vymístili jsme sběrné středisko do areálu bývalého MB Realu.

Před vydáním stavebního povolení jsme zjistili, že polovina
pozemků patří státu. Začala složitá zdlouhavá jednání, která
vyvrcholila úspěchem. Vykoupili jsme pozemky a parkoviště
realizovali. Slavnostní otevření parkoviště bylo zahájeno roztomilou letní nocí, proti které se samozřejmě postavil vylepený leták po Újezdě, že zbytečně utrácíme, že se jedná o předvolební kampaň atd. O nedůstojnosti anonymu není třeba
hovořit. Svědčí to o pisateli. Svědčí to o kvalitě. Více než tříletá
snaha legálně postavit parkoviště završená malou slavností
není předvolební agitací. Jde o korunovaci dobře odvedeného díla. Zeptejte se paní referentky Věroslavy Mrkvicové, kolik
dopisů a úsilí stála příprava.
Z parkoviště bude přístup nejenom do budovy zdravotního
střediska. Mezi poštou a zdravotním střediskem bude dodlážděn průchod tak, aby bylo možno vycházet z parkoviště také
k poště. Pan místostarosta Karel Hradský již 4 měsíce sbírá
nabídky na výtah, abychom mohli udělat výběrové řízení porovnáním ceny. Výtah bude zbudován v příštím roce. Stavební
povolení již máme.
Starosta

NOVÉ PARKOVIŠTĚ
Nové parkoviště
Nevím, zda si ještě vybavíme ten ohromný nepořádek za
zdravotním střediskem. Bylo to jedno velké smetiště. A tak
jsme postupně odklízeli letitou skládku a začali jsme řešit, co
s tímto prostorem ve středu města. Okamžitě vyvstal problém.
Zjistili jsme, že větší část pozemků patřila státu. Požádali jsme
patřičné orgány o bezúplatný převod. Zápas a vysvětlování
trvaly déle než rok a půl, než se nám podařilo pozemky vykoupit. Paní architektka Šemberová jako nositelka projektu
věc přivedla až k stavebnímu povolení a my jsme dne 13. 08.
2010 malou letní nocí parkoviště uvedli do života. Letní noc se
vydařila. Pršet začalo až ve 24:00 hodin.
V centru města je další parkoviště, které bude sloužit jak
pro potřeby zdravotního střediska, tak pro potřeby každého
z nás. Padlo mnoho dotazů, zda bude povinnost za parkování
platit. Dle názoru současného zastupitelstva se platit nebude
– radostné zjištění.
JH

Otvíráme parkoviště za poštou

Slavnost při otevření parkoviště 13. 08. 2010
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Využití vojenského areálu
Využití vojenského areálu,
který je v majetku města, musí mít nejdříve zvolenou osobu,
která bude všestranně vzdělaná a prioritně to musí být manager, který si uvědomí všechny aspekty této nemovitosti,
všechny plusy i mínusy.
1. Musí být pamětliv faktu, že se jedná o nemovitost samostatně stojící vedle radaru, který má vlastní specifický
režim zabezpečení (vojenské utajení I. stupně).
2. Zcela bezpodmínečně je nutné řešit:
a) vodovod,
b) elektro - přípojku,
c) cestu.
a + b) Pro upřesnění – vodovod + elektro - přípojka je majetkem vojáků a my jsme se v kupní smlouvě zavázali do
2 let zbudovat vlastní. Na jednání s panem Haškem st.
(vojáci) došlo k dohodě, že vodovod a elektro - přípojka
by mohly být za jistých podmínek zachovány staré. Zde
však je nutno vyřešit daňový zákon a fakt, že ministerstvo
obrany nemá koncesi na dodávání energie.
c) Cesta je již navržena tak, aby byl samostatný přístup.

A to: velice lukrativní záležitostí je zpracování bioplynu,
které by bylo samostatným vlastním zdrojem energie pro otop
atd. K tomu je nutno dodat, že by bylo možno také počítat
se solární energií vzhledem k množství plochy, protože Stará
hora je v tomto místě orientována jižně a přímo na našem
pozemku stojí trafostanice. Toto však by nebylo centrem podnikatelského záměru, ale záměr pouze sekundární.
Dva tubusy pod zemí prozatím skýtají tato využití.
a) střelnice, kdy jeden tubus by byl dán k dispozici policii
v dopoledních hodinách a odpolední a večerní čas by
mohl být využíván komerčně. Policejní provoz by ale zabezpečil všechny náklady s provozem a provoz pro veřejnost by byl již jen čistě komerční.
b) Druhý tubus využít buď na archiv zcela komerčního charakteru, kdy celé vybavení bychom pořídili z dotace Evropské unie – podnikatelská činnost města, nebo protože
vojenská nemovitost leží nedaleko letiště, je velice rozumný návrh vytvořit z jednoho tubusu sklad květin dovážených z Holandska a takto by vznikl centrální velkoobchod
květin pro JMK, kdy riziko by nesla firma dovozní a město
by poskytovalo servis nebo dokonce by to město celé pronajalo holandské firmě, která se prodejem květin zaobírá.

3. Celý objekt je rozsáhlý a nebude jednoduché z něj udělat několik samostatných ekonomických celků, aby došlo k vytěžení a oživení celého objektu tak, aby se stal
soběstačným. Opět musím zkonstatovat, že město buď
celý objekt pronajme firmě, která připraví program toho
se týkající a město určí správce tohoto objektu, aby byl
trvalý dozor nad celým využitím. Nebo vytvoří vlastní
právnickou osobu a bude zvolen opět šikovný manager –
vedoucí, kterému se musí dát takové podmínky, aby měl
patřičnou motivaci. Základní plat a procenta na zisku.

4. Samostatným specifikem je využití nádherných podzemních prostor, kdy je zapotřebí opět jasně rozdělit prostory,
které mohou být komerčně využity, kupř. přednáškový sál
v podzemí, a pak prostory, kde by mohlo být kupř. muzeum válečnictví na českém území, které by bylo propojeno
nepřímo s Mohylou míru – válečnictví raného středověku, husitské války, Třicetiletá válka, Sedmiletá válka (Pragmatická sankce) a války 20. století.

Úkol je to velice nesnadný, a proto navrhuji jako statutární
zástupce města toto řešení.
Využití se bude skládat z těchto celků

6. Co je však nutno ještě akcentovat, že v malých klimatizovaných bunkrech by mohlo dojít k samostatné expozici
a uložení starých tisků, protože nehrozí poškození živelnými pohromami.

a) plocha nezastavěná,
b) nemovitosti samostatně stojící nad povrchem,
c) nemovitosti pod povrchem země.
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5. Vlastní přednáškový sál by mohl sloužit jak k užitku města, tak ke vzdělávacím účelům viz Slavkov.

7. Jak je z popisu záměru evidentní, je neskutečně složité,
technicky i ekonomicky náročné, zabezpečit chod již

Využití vojenského areálu
prázdného objektu a dále obsadit objekt tak, aby byl ekonomicky soběstačný a hlavně, aby šel vůbec obsadit a obživit zájemci. Nejjednodušší alespoň v nastávajícím čase
je objekt pronajmout soukromé firmě, která by v začátku
svého podnikání:
a) Nesla všechny náklady s existencí vojenského objektu
a nájemné v tuto chvíli by bylo minimální, dokud by se
nezačaly konkrétní části zprovozňovat. My bychom se
zbavili ekonomického zatížení s provozem, ubylo by intelektuální práce. Obzvláště nyní, kdy se dá očekávat změna
ve vedení města, nevím, zda by byl někdo schopen město
vést a ještě k tomu řešit tento základní problém.
b) Firma, která by si pronajala toto území, by musela koordinačně spolupracovat úzce s městem, město by kupř.

mohlo odebírat elektřinu vyrobenou z bioplynu za dohodnutou cenu a tím by se z části také mohlo umořovat
vlastní nájemné.
c) Příjem z nemovitosti by tedy rostl podle toho, jak by firma
byla schopna rychle oživit danou lokalitu. Já osobně jsem
přesvědčen, že tento způsob je nejvýhodnější za předpokladu, že by se město zaobíralo jinými, naléhavějšími
úkoly. Dle mého názoru město nemá podnikat, město má
mít zdroje a chovat se jako rentiér, protože umožní jiným
peníze vydělat a tyto peníze jim pak posléze z části odebrat.
d) Čím dříve dojdeme do právního vztahu s firmou, která
však musí prokázat intelektuální schopnost, tím bude pro
město lépe.
ThDr. Jan Hradil, Th.D. a Ing. Leoš Siegel

V sobotu 18. 09. 2010 byla po dlouhých jednáních s Ministerstvem obrany povolena návštěva
vojenského areálu, který je dnes majetkem města. Obdrželi jsme ho zadarmo, avšak s povinností
ekonomického využití. Areál navštívilo cca 180 lidí.
ST

NAŠE KAPLIČKY
Naše kapličky
Nedá se popřít, že městu Újezd u Brna záleží na tom, jak
vypadají církevní budovy, symboly, kříže či hřbitovy. Byl opraven evangelický hřbitov. Byly poskytnuty dotace jak na kostel
sv. Petra a Pavla, tak na evangelický kostel na Rychmanově.
Ač se jedná o poměrně velké množství peněz, je to nedostačující. Proto jsme v letošním roce uvolnili peníze na dvě malé
sakrální budovy, a to Cyrilometodějskou kapličku na Rychmanově a kapličku sv. Antonína Paduánského nad Újezdem.
Obě kaple mají rozdílnou historii, rozdílný význam, avšak obě
bezpodmínečně potřebovaly opravu.
Kaplička na Rychmanově potřebovala střechu. Byla opravována v tomto desetiletí již podruhé. Osazení okny, dveřmi,

Oprava kapličky na Rychmanově
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stoupit k podřezání zdiva a na to jsme si objednali odbornou
firmu HW – PANTY s.r.o. z Veverských Knínic. Bylo rozhodnuto
podřezání provést moderní technologií nerezovými plechy.
Velice záhy však nám provádějící firma sdělila, že tato technologie je nedostačující. Zdivo kaple je smíšené a ocelové plechy
kamenem neprojdou. A co teď? Byla navržena nová technologie. Kaple byla podřezána ocelovými lany opatřenými speciálním tvrdým materiálem, který rozřízl i kámen. Rozpadající se
dveře opravila firma Interier mont pana Romana Martečíka.
Pan farář však přišel s návrhem, že by vstup do kaple měl být
opatřen mřížemi, aby případní zloději „nenechavci“ neměli
možnost vstupu a přitom by bylo možné větrat. Práce se ujal
vynikající kovář z nedalekých Telnic pan Lorenc. Dílo se mu poTakto dopadla oprava

oprava omítek, zavedení elektřiny a jak jinak nátěry. Z fotografií je patrný nejen postup, ale i výsledek.
Kaplička sv. Antonína Paduánského má své dějiny. Dvakrát
byla velice poškozena. Bylo ji nutno skoro od základu zbudovat. Nemalý historický význam je i ve skutečnosti, že dle
některých historiků bylo od kaple sv. Antonína Paduánského
vystřeleno v čase zahájení bitvy u Slavkova.
Nejdříve jsme chtěli pouze vyspravit omítku, avšak nakonec
jsme se rozhodli pro větší opravu. Vedením přestavby byla
pověřena paní architektka Šemberová, většinu práce provedli
pracovníci pracovní čety města. Došlo tím k velikým úsporám.
Do výše 1,5 m byla podél venkovních základů položena
nopová izolace. Vzhledem k vlhkosti kaple, jsme museli při-

Zahájena oprava kapličky sv. Antonína Paduánského
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Takto byla podřezávána a izolována
kaple sv. Antonína Paduánského.
Speciálním lanem došlo k podřezání celého zdiva.

dařilo, a tak v budoucnu bude možné větrat sakrální prostory,
aniž by došly újmy. A za to mu děkujeme. Ač je kaple na kopci
nad Újezdem, nebyla opatřena hromosvodem. Práce se ujali
Luboš Macenauer a Jarmil Cupák. Vše je hotovo.
A nyní zůstává před námi úkol, kterého se zhostí pan Šlapanský. Interiér bude elektrifikován. A tak budou večerní meditace a modlitby doplněny světlem. Opět nastoupí pracovní
četa města, která za vedení pana Leukerta, ale i Jury Veselého
provede omítky.
A tak se nám v letošním roce podaří dát do pořádku dva
malé krásné historické objekty, které budou chválit Stvořitele,
ale i nás, že jsme je nenechali s lhostejností mnohdy člověku
vlastní zchátrat.
JH

NAŠE KOTELNY
Naše kotelny
Všechno stárne. To nejlépe vidíme sami na sobě. A tak se
dvě budovy, škola a školka, dostaly do velkého problému.
Ze zákona byla povinnost vykonat revize ústředního topení
a plynofikace ve všech nemovitostech patřících městu. Revize
dopadly pro město velice špatně. Bylo nutno vyměnit kotle
ve zdravotním středisku, kotel na radnici, protože stávající
maďarský kotel se již nedal opravit, neboť maďarská dodavatelská firma již přestala vyrábět náhradní díly. To bylo ještě
jednoduché. K nepříjemnému zjištění ale došlo právě v případě kotelny ve škole a školce. Představili jsme si tragédii, ke
které by došlo, kdyby se cokoliv stalo. Zadali jsme proto projekt
a rozhodnutím Zastupitelstva zrekonstruovali obě dvě kotelny
tak, že vyhovují nejenom bezpečnostním normám, ale svojí
kvalitou vyhovují normám kotelen 21. století. Podařilo se.

Nová kotelna v ZŠ

Nová kotelna v MŠ

Dokonce jsme na rekonstrukci školní kotelny obdrželi z JMK
dotaci.
Nyní jsme před dalším problémem – kotelna v Penzionu
pro seniory je v nevyhovujícím stavu. Je to 5 let, kdy jsme sehnali jednu náhradní vložku pro kotel, který už se nevyrábí a je
umístěn v penzionu. Máme po výběrové soutěži a v průběhu
měsíce září se začne oprava kotelny. I zde jsme požádali JMK
o dotaci, a tak uvidíme. Přístup vedení JMK je mimořádně
korektní, a tak budeme doufat a doufat. Ač je Penzion pro
seniory poměrně novou stavbou, již jsme museli provést výměnu celé střechy, vyměnit rozvody vody aj. A nyní máme
před sebou i kotelnu.
Je dobře, že nečekáme, až přestanou kotelny fungovat.
Představa, že by se stalo v zimě něco podobného a lidé bydlící
v penzionu by neměli věc jak řešit, je představa velice nepříjemná, a proto jak jinak – opravit se musí včas.
JH

POLDRY
Zhruba před 10 lety jsme postavili 2 poldry proti přívalové vodě na Staré hoře. Při určování místa, kde by měly ležet tyto poldry,
jsme si pravda nevěděli mnoho rady.
Pozvali jsme pana Oldřicha Suchomela st. a ten nám určil, kde by měly být poldry postaveny. Desetiletá zkušenost dala panu
Suchomelovi za pravdu. Nepřišla žádná přívalová vlna, nebyly problémy s přívalovými dešti.
A tak zůstává jen poděkovat.
Starosta
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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NÁVŠTĚVA
Návštěva – 18. 08. 2010 v 18:00 hodin
Člověk by si řekl, že naši politici pracují dopoledne, ale již
podruhé přijel Mgr. Michal Hašek v podvečer. Důvody
k návštěvě byly dva.
1. Za 14 dnů končíme rekonstrukci čističky odpadních vod.
Financování bylo zčásti z Evropské unie, zčásti z ministerstva a z kraje a zčásti ze zdrojů našeho města. Déle
než 5 let jsme doslova zápasili o dotaci z Evropské unie.
Zadařilo se. Dnes tu máme základní dílo, bez kterého by
se město do budoucna vůbec neobešlo. Čistička řízená
počítačem s maximálními ekologickými výstupy. Je třeba
poděkovat firmě Pozemstav Brno, která je dodavatelem
díla, ale i firmě VRV, která prováděla dozor díla. Byl to
mladý Ing. Dufek, který s příslovečnou pílí vše kontroloval
a řídil. A tak i jemu děkujeme. Celé dílo včetně projektu
stálo 48.161.302,64 Kč.

2. Obhlídka místa, kde kraj zbuduje domov důchodců v ceně
140.000.000,- Kč. Město přispěje pozemkem. Již probíhá
výběrové řízení na projektanta.
JH

Újezd převedl na kraj pozemek
pro domov důchodců

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu
18. 8. 2010 navštívil Újezd u Brna. Prohlédl si zde městský
pozemek v sousedství zdejšího Domu s pečovatelskou službou, na kterém hodlá Jihomoravský kraj postavit nový domov
důchodců. Na jeho kofinancování se bude podílet kraj mimo
jiné penězi z úvěru od Evropské investiční banky.
Starosta města Jan Hradil hejtmanovi oznámil, že Městské
zastupitelstvo v Újezdě rozhodlo v pondělí o bezúplatném
převodu pozemků na Jihomoravský kraj.
Hejtman si v doprovodu starosty Újezda Jana Hradila prohlédl také čistírnu odpadních vod, která je těsně před dokončením a devátého září bude předána do užívání. Na financování její výstavby (celkové náklady 48 milionů) se kromě města
podílí také Jihomoravský kraj, stát a fondy Evropské unie.
Převzato z webových stránek JMK
www.kr-jihomoravsky.cz.

PODAŘILO SE
Pokud vše dopadne podle představy města, bude nemovitost bývalého Telecomu městem zakoupena a v ní bude zbudována
ordinace dětského lékaře, gynekologie a prodejna optiky. Výhodu má tato koupě v tom, že by došlo k centralizaci lékařů do středu
města a nové parkoviště zabezpečí i jistou obslužnost.
JH
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VÝSLEDEK PRŮZKUMU pohybu vozidel
Výsledek průzkumu pohybu vozidel v Újezdě u Brna ve dnech 2. a 3. 8. 2010
V rámci tohoto průzkumu byly zaznamenány příjezdy vozidel do města Újezd u Brna v době od 04:00 do 20:00 hod. po oba
dva dny ze čtyř směrů, a to:
1. od Žatčan
2. od Sokolnic
3. od Otnic
4. od Hostěrádek-Rešova.
Pondělí 2. 8. 2010				
Celkem

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

Úterý 3. 8. 2010

4.601
682
189
106

Celkem

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

4.680
641
150
109

1. od Žatčan

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

311
102
48
9

1. od Žatčan

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

480
98
41
9

2. od Sokolnic

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

2.304
245
53
55

2. od Sokolnic

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

2.247
201
38
55

3. od Otnic

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

1.171
236
73
25

3. od Otnic

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

1.144
238
55
29

4. od Hostěrádek-Rešova

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

815
99
15
17

4. od Hostěrádek-Rešova

Osobní auto
Nákladní auto
Kamion
Autobus

809
104
16
16

Záznamy zpracoval dne 4. 8. 2010 Karel Hradský – místostarosta, Petra Zrzavá - referentka
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Výsledky mĚŘení neionizujícího záŘení
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Újezd u Brna hodnotí svou činnost od listopadu 2007
Mateřská škola zpracovala vlastní hodnocení školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve kterém se zaměřila na:
1. vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
2. podmínky vzdělávání (materiální podmínky, životospráva, organizační podmínky, psychosociální podmínky,
spolupráce s rodiči a dalšími partnery, řízení školy včetně
kvality personální práce a dalšího vzdělávání pedagogů),
3. průběh vzdělávání,
4. výsledky vzdělávání.
Východiskem pro zpracování hodnocení mateřské školy
byly inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI), zprávy kontrolních orgánů, analýza Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání (ŠVP PV), analýzy swot, dotazníková
šetření, evaluace a autoevaluace zaměstnanců školy apod. Po
zpracování všech dostupných informací lze prokazatelně doložit, že podmínky pro vzdělávání v mateřské škole se od roku
2007 výrazně zlepšily, a to ve všech oblastech vzdělávání.
Mateřská škola si vytvořila svůj vlastní Školní vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání s názvem „Chci žít v harmonii s přírodou“, který byl posouzen a odsouhlasen Českou
školní inspekcí a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Přílohou
školního vzdělávacího programu je i Environmentální program
školy a Minimální preventivní program k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí. Dlouhodobým cílem školního
vzdělávacího programu mateřské školy je především upevnění vztahu mezi pedagogem a rodičem ve smyslu spolupráce
na rozvoji dítěte s využitím jeho osobních možností, směřující
ke splnění základních požadavků umožňujících přechod k dalšímu stupni vzdělávání a dále zlepšení podmínek vzdělávání
ve všech oblastech. S tím souvisí rozvoj vzájemného respektu
a důvěry všech zúčastněných stran (děti-rodiče-učitelky-provozní-zaměstnanci-zřizovatel). K dosažení výše uvedeného se
mateřská škola soustředila na:
1. respektování potřeb dítěte v návaznosti na jeho jedinečnost,
2. vytváření dostatečně podnětného prostředí pro děti a jejich aktivní rozvoj a učení,

3. upevňování pocitu bezpečí a pohody,
4. vedení dětí k celkovému zdravému životnímu stylu
(z hlediska tělesného, duševního, duchovního, sociálního
i mravního zdraví),
5. oblast environmentálního vzdělávání,
6. podchycení problematiky prevence sociálně patologických jevů.

V naší školce dne 15. 09. 2010

Dokladem cílené spolupráce všech (tedy zřizovatele, rodičů, zaměstnanců školy, partnerů a přátel školy) je dobře
fungující mateřská škola, která během tří let dokázala zvýšit
a zkvalitnit vzdělávací nabídku natolik, že se i rapidně snížil
počet odkladů školní docházky.
V mateřské škole se děti v předškolní třídě seznamují s cizím jazykem – angličtinou.
Mateřská škola je zapojena do sítě „Mrkvička“ – síť jihomoravských škol se zájmem o ekologickou výchovu. Úspěšně
spolupracuje s Asociací sportu pro všechny. S podporou veřejnosti se mateřská škola zapojuje také do soutěže ve sběru papíru„Soutěž s panem Popelou“ a již druhým rokem se umístila
na třetím místě v celkovém množství odevzdaného papíru ze
136 zúčastněných škol v Jihomoravském kraji.
Mateřská škola také využila rozpočet města, a to na rozsáhlé investice k nezbytným rekonstrukcím objektu mateřské
školy. Mateřská škola má nová okna s žaluziemi, novou krytinu na schodech (linoleum), ve třídách (koberce), umývárny
a toalety u tříd, zásadní rekonstrukcí prošla kotelna školy,
mateřská škola dostala i vnitřní barevný odstín dle přání
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pedagogů, školní kuchyně je téměř celá v nerezu s funkční
vzduchotechnikou. Děti ve třídách mají nová lehátka, pracovní kouty, nové knižní publikace aj. Na parkovišti před kotelnou
bylo namalováno malé dopravní hřiště, pořízeny dopravní
značky a obnoven „dětský vozový park“. I školní zahrada postupně mění svou tvář. Přibyly nové hrací prvky, byl zasazen
sad, vytvořena skalka, dokončen kopec na sáňkování, odstraněny nevyhovující průlezky i pergoly, které budou postupně
nahrazeny novými.
Během školního roku mohou děti shlédnout nejedno divadelní představení, pro děti a rodiče jsou připravovány k vý-

znamným svátkům akce školy, průběžně probíhá spolupráce
s knihovnou města, hasičským sborem, městskou a státní
policií, základní školou a jinými subjekty.
Je samozřejmé, že se vyskytnou problémy a vše se nezdaří.
I mateřská škola má stále co vylepšovat, avšak dá se říci, že nic
není nemožné. Jak bylo již jednou napsáno, mateřská škola
má nakročeno správným směrem. Přejme ji tedy, aby jí na
cestě nestály překážky, které by nešlo překonat.
Mgr. Markéta Markelová
ředitelka mateřské školy

MŠ na MěÚ 28. 06. 2010

Děti z MŠ a jejich rodiče na MěÚ na konci školního roku

ZŠ nejlepší žáci 29. 06. 2010

Konec školního roku v létě 2010
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Slavnostní zakončení školního roku dětí,
které jdou ze školky do školy

ZŠ na měú 30. 06. 2010

Loučení s absolventy 9. tříd naší školy

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě u Brna
Ve dnech 14. a 15. května 2010 si připomněli místní hasiči
125. výročí svého založení. Toto významné jubileum oslavili
vskutku důstojně. Program byl zahájen mší svatou a požehnáním vozu CAS 20 MAN, který byl za 5.623.821,- Kč městem
zakoupen v loňském roce. Potom se všichni hasiči přesunuli ke
slavnostní schůzi, kde vzpomněli nejenom zesnulé členy sboru, ale současně i zrekapitulovali minulost a současnost sboru.

V sobotu 15.05. popřály újezdským hasičům k jejich jubileu
i pozvané hasičské záchranné sbory a uskutečnily se mj. soutěž v požárním sportu, ukázka HZS vyproštění z havarovaného
vozu vozem RZA, ukázka HZS slanění lezců z hasičského žebříku aj. Program byl po setmění zakončen malým ohňostrojem.
Nezbývá než popřát našim hasičům pevné zdraví, bezproblémové auto a mnoho úspěšných zásahů.
PB

Pan farář požehnal nejenom novému autu, ale i všem ostatním

Sbírka postiženým povodněmi
Dvakrát se v letošním roce prohnala Českou republikou
velká voda a dvakrát způsobila obrovské materiální škody.
Dvakrát obyvatelé Újezda u Brna prokázali lidskost a solidaritu
a snažili se pomoci nejenom finančně.
Dne 20.05.2010 vyhlásila občanská iniciativa „Pomoc
v nouzi“ sbírku na pomoc lidem, kteří byli postiženi povodněmi z první poloviny května. Sbírka vynesla finanční částku
60.851,- Kč.
Krom toho byly ale ještě nashromážděny desinfekční
prostředky, minerální vody, ručníky, aj. O výsledku sbírky byl
sepsán protokol, který byl podepsán 7 zaměstnanci města,
kteří byli při sčítání přítomni. Peníze i hmotná pomoc byly

24. 05. 2010 panem Janem Partlem a starostou města předány na doporučení hejtmana Olomouckého kraje do obce
Ústí.
Další, tentokrát „bleskové povodně“, se přehnaly oblastí severních a severozápadních Čech v srpnu. I v srpnu byla
městem uspořádána sbírka. Protokol z této sbírky přetiskujeme v celém znění. Po ukončení sbírky bylo vše naloženo
na nákladní automobil a 17. 08. 2010 předáno obyvatelům
Rumburka.
Ne všechny obce se mohou pyšnit tím, že pomáhají. Buďme hrdí na to, že v případě Újezda tomu tak je.
PB
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Sbírka postiženým povodněmi
Výsledek sbírky pro postižené povodněmi konané 12. - 14. srpna 2010
Vody kartony á 6 ks
Voda - kanystry
Savo lahve 1
Savo - kanystr
Jar, apple
Jar - kanystr
Písek tekutý, práškový
Domestos
Okena
Mýdlo
Mýdlo
Zubní pasta
Krém na ruce,
Kamil, Savo
Rukavice

(1 spray)

tekuté
pevné

jednorázové
gumové
pracovní
univerzální

Koště
Rejžák
Smeták
Kbelík
Hadr
Fixinela
Pytle 240 l
Pytle 60 l
Lopata
Real
CIF
WC gel
Toaletní papír
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206
tj.1236 lahví
13 ks
151 ks
19 ks
33 ks
2 ks
15 ks
27 ks
5 ks
5 ks
20 ks
2 ks
4 ks
160 ks
60 ks
50 ks
2 ks
17 ks
3 ks
1 ks
38 ks
72 ks
7 ks
2 balíky
5 balíků
1 ks
3 ks
3 ks
2 ks
22 balíků

Kapesníky
Prášky na praní

Bianca
Mitia
Sirup
Raid spray
Repelent
Utěrky

Aviváž
Šampon
Holicí strojky
Houbičky
Chloramin
Ajax

Persil
Lanza
Titan
Merkur
Ariel
1.II

víceúčelové
houbové
obyčejné

4 balení
6 kg
9 kg
1 balení
3 balení
16 balení
kanystr
1 kanystr
1 kanystr
4 ks
1 ks
45 ks
1 balík
5 ks
1 ks
1 ks
1 balení
1 balení
1 kg
3 ks

Údaje překontroloval a za správnost zodpovídá:
JUDr. Karel Salajka

BRIGÁDA
Byli jsme neskutečně spokojeni s prací těchto mladých
lidí. Nebylo třeba pobízet do
práce. Tak zůstává než poděkovat za to, že vykonali vše,
co jim bylo zadáno.
JH

Po vyhlášení brigády městem se sešli zájemci o práci

Opravdu platíme na bezdomovce a sociálně slabé?
Je nyní zvykem tvrdit, že bezdomovci, respektive lidé sociálně slabí jsou přítěží městu. To je
však omyl. Každý, kdo bydlí v ubytovně pro sociálně slabé, platí denně 90,- Kč.
Dnes bydlí v ubytovně 8 sociálně slabých, takže denně se na provoz vybere 720,- Kč. Ročně to
je 262.800,- Kč.
Jak vidíte, opět je nepravdivým tvrzením, že na sociální ubytovnu doplácíme, neboť náklady
na provoz v roce 2009 byly 90.151,- Kč. Rozdíl tak činí 170.649,- Kč.
JH

MANŽELSKÉ VEČERY
Mateřský klub Ovečka vyvíjí různé aktivity. Jednou z nich je
kurz pro manželské páry, který proběhl už dvakrát. Manželské
večery jsou určeny pro všechny manželské páry, které chtějí
budovat pevný a trvalý vztah. Kurz je i pro manžele, kteří jsou
na začátku společné cesty, kteří chtějí své manželství zlepšit
nebo mají problémy či procházejí náročným obdobím. Nezáleží na tom, jak je manželství věkově dlouhé.
Manželským párům nabízíme nástroje k budování pevného, šťastného a trvalého vztahu na celý život. Během osmi
večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve
spěchu všedního dne nezbývá čas.
Respektujeme soukromí každého páru. Součástí není skupinová diskuse a o vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Každé setkání začíná časem párů při svíčkách, pak následuje promluva, po které mají manželé příležitost spolu povídat o tématu večera.
Kurz je založený na křesťanských principech a může být
velmi prospěšný všem manželským párům, ať už se o křesťanství zajímají nebo ne.
Co napsali účastníci proběhlých kurzů:
Příjemná atmosféra, snažíme se pro sebe najít více času,
každý se mohl inspirovat v něčem jiném, vzít si z daného tématu to, co mu mohlo pomoci, krásně strávený čas se svou
manželkou, otevřenost přednášejících.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

49

MANŽELSKÉ VEČERY
Přes počáteční strach z chození do kurzu, to byl příjemný
a užitečný čas. Velké plus, že nám zůstane kniha, kam se můžeme kdykoli podívat, když nebudeme vědět, co dělat.
Kurzy se mi velmi líbily. Způsob, kterým se konají, mi vyhovuje. Myslím, že je to dobře připravené. Vyhovuje mi, že je
tady méně lidí a není to masová akce. Nevadilo mi, že jsme si
nevyměňovali zkušenosti s jinými lidmi, za důležitější jsem považovala soukromý rozhovor s manželem.
Vážení manželé,
máte spokojené manželství nebo vám trošku skřípe? Vadí
vám, že na sebe nemáte čas či máte pocit, že se vám ze vztahu
vytrácí láska?
Chceme vás informovat o tom, že máte možnost to změnit!
Můžete začít navštěvovat v Újezdě „Manželské večery“, které

byly pro nás a naše manželství obohacením. Můžete pod vedením pořadatelů nahlédnout na vaše manželství z jiného úhlu.
A hlavně si můžete spolu se svým partnerem povídat, vyhradit
si čas jen pro sebe.
Poznali jsme, že kurz je užitečný pro všechny manžele, mladé, starší, s dětmi, bez dětí, a proto máme potřebu o této možnosti říct všem, protože žít v manželství není někdy procházka
růžovým sadem. Také vidíme kolem sebe manželství v krizi či
manžele, kteří se opouštějí. A toto jde změnit, vše vyřešit nebo
aspoň nastartovat proces uzdravení vztahu.
Absolventi dvou běhů kurzů
Přemýšlíte o Vašem manželství? Hledáte východisko?
Máte šanci.
Roman a Líba Mácovi

VÝSTAVA OBRAZŮ
Vzdělávací centrum U Kapličky uspořádalo ve
dnech 7. – 9. 5. 2010 výstavu Ing. Jaroslava Červinky. Vystavovány byly obrazy inspirované Bitvou tří
císařů, újezdskými hody a dalšími tématy.
Vystaveno bylo také unikátní dílo mikrolitografie – kresba provedená elektronovým paprskem.
Kresbu lze vidět pod mikroskopem s pětisetnásobným zvětšením.
Několik slov o autorovi:
Újezdský rodák Ing. Jaroslav Červinka (*1943) od dětství
projevoval talent pro kreslení a malování. Vystudoval vojenskou školu v Bratislavě, kde si jeho výtvarného talentu povšiml ak. malíř Antonín Smažil, který mu předal cenné umělecké
zkušenosti.
V roce 1970 začal studovat na Vojenské akademii v Brně,
na fakultě elektro. Po ukončení studia odchází z armády
a nastupuje práci v Tesle Brno. Koncem sedmdesátých let
dostává Tesla Brno ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd v Brně významný státní úkol, vyřešit výzkum, vývoj a výrobu elektronového litografu. Ing. Červinka
dostává úkol pracovat na řídícím systému litografu. Napadlo
jej, že by mohlo být zajímavé vytvořit co nejmenší litografii
pomocí elektronového paprsku tak, aby nesla znaky uměleckého díla. Námětem byl Petrov s Anenskou ulicí jako symbol
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města Brna. Krok za krokem byla vytvořena datová báze obrazu a pomocí děrné pásky přenesena do počítače. Tak vznikla
první umělecká litografie zobrazující městskou krajinu namalovaná elektronovým paprskem s nejtenčí čárou šířky 0,1 μm
(mikrometru). Celkové rozměry díla jsou: šířka 148.49 a výška
159.53 μm. Litografická série je tvořena 149 identickými mikrolitografickými obrazy.
Od roku 1983 Ing. Červinka pracuje ve Státní komisi pro
vědeckotechnický a investiční rozvoj a na Ministerstvu financí.
Nyní je v důchodu a věnuje se malířské tvorbě.
Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli. Dále děkujeme Vám všem, kteří jste výstavu navštívili a budeme poctěni,
když nám zachováte přízeň i v našem dalším konání.
Jarmila Žaludová

Výstava J. Červinky ve Vzdělávacím centru U Kapličky

NAŠE POLICIE

Velitel naší policie Petr Macák

Usměvavý Jan Klos

Další náš policista Josef Vach

NEPOŘÁDEK ZA ZAHRADAMI

Je to vůbec možné, když máme sběrný dvůr a 6 menších sběrných míst. Co to musí být za člověka?
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DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr. vložka 1261

DPS Sokolnice

Pozvánka na
Den otevřených dveří
s prezentací vín
Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Vás zve na Den otevřených dveří,
který se bude konat
dne 23. 9. 2010 od 13.00 – 18.00 hod.
Připraveno bude malé občerstvení,
příjemná hudba,
ukázky práce klientů a ochutnávka vín od vinařů
ze Sokolnice a okolí.
V případě zájmu Vám odpovíme na dotazy
o poskytovaných sociálních službách.
Všichni jste srdečně vítáni!
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INZERCE

STROM V PARKU

I u nás došlo ke kalamitě (27. 06. 2010)
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SVÁTEK MATEK
Jako již tradičně ani v letošním roce nezapomnělo Město
Újezd u Brna na maminky a připravilo společně s dětmi program k Svátku matek. Popřát přijela i známá moderátorka,
publicistka a spisovatelka Halina Pawlowská, která svým vyprávěním skvěle pobavila všechny přítomné.
PB

PARCELA
Tuto parcelu zakoupilo město na zbudování klidové zóny chystá se projektová dokumentace

Svátek matek 08. 05. 2010

ZKUŠEBNA
Byli to mladí, kteří iniciovali opravu staré promítací kabiny letního kina. Na kraji koupaliště byla nevyužitá promítací
kabina a více než 15 let byla uzamknutá. A pak přišli 2 mladí,
kteří si stěžovali na přízemí klubovny mládeže, které bylo při
přívalových deštích zatopeno vodou. „Nedá se tam už zkoušet,
je tam vlhko!“ Navštívil jsem dané zařízení a musel jsem jim
dát za pravdu. A tak jsme hledali, až jsme našli. Opravili jsme
starou promítací kabinu a dnes již mohou nerušeně zkoušet
2 hudební skupiny.
Starosta

STARÉ POHLEDNICE A OBRÁZKY ÚJEZDA
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Z dalších akcí v roce 2010

Výstava J. Červinky ve Vzdělávacím centru U Kapličky

Babské hody začínají - předání Babského práva (22. 05. 2010)

Zpěvačky na Babských hodech

A nezbývá než poděkovat všem, kteří Babské hody
zorganizovali, obzvláště paní Aleně Zmrzlé

Už zase někoho diriguje

Příprava stavby domova důchodců 21. 05. 2010 v DPS
- zleva Ing. arch. V. Pokluda, Doc. MUDr. P. Mayer, PhDr. J. Altman,
Mgr. Ing. Z. Dufek

ČSSD projednává problematiku stáří (21. 05. 2010)

KDU 24. 05. 2010 v DPS

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

55

Z dalších akcí v roce 2010

Předávání práva dne 27. 06. 2010 - hody

Hody 27. 06. 2010 - průvod městem

Koncert mistra Hniličky 25. 07. 2010

Otec se synem Bialasovi 11. 07. 2010 - Brno Brass Quintet

FOTBAL
Uprostřed města stojí fotbalové hřiště, které bylo dlouhá léta obehnáno polorozpadlou betonovou zdí. Letos jsme staré havarijní betonové oplocení odstranili a nahradili novým plotem potaženým plastem. Za vedení Vlastíka Rozprýma bylo oplocení
prvotřídně provedeno.
Starosta
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