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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do ruky zpra-
vodaj, který Vám dá účet za rok 
2010 – všechna rozhodnutí 
zastupitelstva, která ještě ne-
byla publikována, ale i výsle-
dek hospodaření – závěrečný 

účet města. Rok 2010 byl ekonomicky mimořádně složitý 
a namáhavý. Ač byly řádné rozpočty, tak výtěžnost daní byla 
taková prapodivná. Přesto přese vše naše město v závěrečném 
účtu dopadlo dobře. Dokončili jsme stavbu čističky odpadních 
vod, která v nejbližší době přejde do řádného provozu a bude 
zkolaudována.

Kromě ekologických zátěží nám zůstala povinnost, kdy bylo  
obci v roce 1992 uloženo rekultivovat skládku, která se nalézala 
na našem katastru. Byla to skládka neřízená a obsahovala všech-
no možné, od stavebního odpadu – sutě, až po odpad železa, 
starých sudů, zbytků traverz aj. aj. V těchto dnech, kdy vychází 
tento zpravodaj, je skládka rekultivována, staticky zabezpečena 
a je na ní vysázeno přes 1 500 stromů, stromků a keřů. Doce-
la mi vadí, že je tento nově vzniklý park tak daleko od Újezda. 
Tato skládka nebyla v žádném případě vytvořena pouze činností 
újezdských obyvatel, ale povinnost zlikvidovat zátěž zůstala na 
nás. Skutečně jsme si oddechli, že máme tuto povinnost nám 
uloženou státem za sebou. Nebýt Evropské unie, tak bychom 

na to peníze v žádném případě neměli. Podařilo se. Peníze jsme 
sehnali a stavba stojící přes 30.000.000,- Kč je za námi. 

Naši zákonodárci vydávají spoustu různých zákonů a naříze-
ní, avšak už vůbec si nekladou otázku, kde na to vzít. A tak je 
to i se sběrným dvorem. Povinností každé obce i města je mít 
svůj sběrný dvůr. Měli jsme vytipována 2 místa. Vždycky nám 
to někdo zakázal – hygienici, E.ON a jiní a jiní. Dnes již máme 
sběrný dvůr hotov. Je v bývalém MB Realu, který jsme koupili 
před několika lety v dražbě. 

Na rok 2011 máme ještě několik stavebních úkolů. Doopra-
vit ubytovnu na fotbalovém hřišti, vystavět před radnicí malý 
park, který ponese jméno výjimečného rodáka Újezda u Brna 
JUDr.  Jana Haluzy, trenéra olympijského vítěze Emila Zátopka. 
Tento park si budujeme také vlastními silami. Obezdění vykou-
pené parcely vede pan Vlastimil Rozprým ruku v ruce s panem 
zednickým mistrem Antonem Tisoněm. Práce jim jde od ruky. 
Velice křivá zanedbaná parcela je již srovnána a pomalu se ze 
země zvedá zdivo, které tvoří hranici k sousedům.

Dalším úkolem je vystavět výtah, o kterém se už léta hovoří. 
Výtah, který zprovozní zdravotní středisko tak, aby starší lidé ne-
museli běhat do schodů. 

Možná, že jste si povšimli, že i ulice U Parku, která měla tak 
špatnou vozovku, je již opravena a má nový povrch. O konkrét-
ních dalších stavbách se zmíním v samostatných článcích toho-
to zpravodaje.

Jan Hradil
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Každé město se stává městem tehdy, jestliže má řádně 
vyřešenou infrastrukturu. Do infrastruktury patří plyn a voda, 
elektřina, kanalizace, ale i veřejné objekty, které slouží obča-
nům. Musí být řešena problematika stáří, problematika soci-
ální, problematika školská atd. Naše město se zhostilo z větší 
části problematiky stáří tím, že zbudovalo Penzion pro seniory 
a DPS. Z vlastních zdrojů vynaložilo částky, které by měly být 
využity k tomu, aby stárnoucí lidé v Újezdě u Brna nemuseli 
odcházet jinam. 

Je také pravdou, že budováním těchto struktur stáří přibý-
vají problémy. Některé jsou až na pováženou. Nedávno jsme 
museli řešit problém dvou žen z penzionu, které se fyzicky 
napadly včetně využití berel. Je to vůbec možné? Člověk oče-
kává, že v určitém věku jsou lidé vyrovnaní a rozumní. Co je 
možné říct dvěma ženám, které vyvolají takový incident, který 
skončí řecko-římským zápasem? Je to jev pravda ojedinělý, ale 
člověku zůstává rozum stát nad něčím podobným.

Jan Hradil

NENÍ JEDNODUCHÉ ŘÍDIT PENZION A DPS, POKUD SE LIDÉ NEUMÍ CHOVAT
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KANDIDÁTI ZVOLENÍ DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2010

2

Kandidátní 
listina

Kandidát Navrh. 
strana

Polit. 
přís.

Hlasy Mandát

čís. název poř. 
čís.

příjmení, jméno, 
tituly

věk abs v %

1 NEZÁVISLÍ 1 Hradský Karel 61 NEZ BEZPP 592 24,57 *
1 NEZÁVISLÍ 4 Řeřicha Radek Mgr. 32 NEZ BEZPP 272 11,29 -

Od ledna 2011 se zastupitelkou za zesnulého Ing. Zdeňka Mácu stala Mgr. Markéta Markelová.

Kandidátní
listina

Kandidát Navrh. 
strana

Polit. 
přís.

Hlasy Poř.
zvol.

Man-
dát

čís. název poř. 
čís.

příjmení, jméno, 
tituly

věk abs v %

1 NEZÁVISLÍ 1 Hradský Karel 61 NEZ BEZPP 592 24,57 1 *
2 „Sdružení 

nestraníků“
(SN)

1 Hradil Jan ThDr. Th.D. 58 SN BEZPP 898 11,09 1 *

2 SN 4 Matějková Martina 44 SN BEZPP 717 8,85 2 *
2 SN 2 Bílek Vlastimil Ing. Ph.D. 47 SN BEZPP 668 8,25 3 *
2 SN 6 Máca Zdeněk Ing. 57 SN BEZPP 608 7,50 4 *
2 SN 3 Rambousková Bohuslava 69 SN BEZPP 559 6,90 5 *
2 SN 5 Mácová Ivana 53 SN BEZPP 586 7,23 6 *
3 SDRUŽ. NESP. 

OBČANŮ (SNO)
1 Menšíková Dáša 48 NK BEZPP 222 15,63 1 *

4 Občanská 
dem. strana 

(ODS)

1 Šimbera Radovan PaedDr. 69 ODS ODS 386 15,76 1 *

5 SNK Evropští 
demokraté 
(SNK ED)

15 Jadrná Marie Mgr. 57 SNK ED BEZPP 172 10,47 1 *

6 Křesť. demokr.
unie-Čs. str. lid.

(KDU-ČSL)

1 Kozáková Marie Ing. 49 KDU-ČSL KDU-
-ČSL

420 10,87 1 *

6 KDU-ČSL 6 Petlák Pavel Ing. 54 KDU-ČSL BEZPP 418 10,82 2 *
7 Česká str.

soc. demokrat.
(ČSSD)

3 Dvorník Antonín Ing. 61 ČSSD BEZPP 380 28,50 1 *

8 TJ Sokol Újezd 
u Brna (TJ SÚ)

1 Jakubcová Helena Ing. arch. 47 NK BEZPP 405 12,70 1 *

8 TJ SÚ 3 Zapletal Miloš Ing. 41 NK BEZPP 364 11,41 2 *

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2010



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 3

1 NEZÁVISLÍ 2 Hladík René 40 NEZ BEZPP 227 9,42 -
1 NEZÁVISLÍ 6 Streit Jan Ing. 55 NEZ BEZPP 192 7,97 -
1 NEZÁVISLÍ 3 Chlopčíková Marie 46 NEZ BEZPP 110 4,56 -
1 NEZÁVISLÍ 5 Procházka Jaroslav 54 NEZ BEZPP 157 6,51 -
1 NEZÁVISLÍ 7 Buriška Karel 54 NEZ BEZPP 122 5,06 -
1 NEZÁVISLÍ 8 Věžník Jaroslav 43 NEZ BEZPP 114 4,73 -
1 NEZÁVISLÍ 9 Absolonová Emilie 66 NEZ BEZPP 152 6,30 -
1 NEZÁVISLÍ 10 Bímová Michaela 40 NEZ BEZPP 85 3,52 -
1 NEZÁVISLÍ 11 Blažková Karla 30 NEZ BEZPP 78 3,23 -
1 NEZÁVISLÍ 12 Oulehla Milan 65 NEZ BEZPP 66 2,73 -
1 NEZÁVISLÍ 13 Zrzavý Pavel 43 NEZ BEZPP 70 2,90 -
1 NEZÁVISLÍ 14 Formánek Evžen 57 NEZ BEZPP 111 4,60 -
1 NEZÁVISLÍ 15 Voráč Alois 69 NEZ BEZPP 61 2,53 -
2 SN 1 Hradil Jan ThDr. Th.D. 58 SN BEZPP 898 11,09 *
2 SN 4 Matějková Martina 44 SN BEZPP 717 8,85 *
2 SN 2 Bílek Vlastimil Ing. Ph.D. 47 SN BEZPP 668 8,25 *
2 SN 6 Máca Zdeněk Ing. 57 SN BEZPP 608 7,50 *
2 SN 3 Rambousková Bohuslava 69 SN BEZPP 559 6,90 *
2 SN 5 Mácová Ivana 53 SN BEZPP 586 7,23 *
2 SN 7 Markelová Markéta Mgr. 34 SN BEZPP 533 6,58 -
2 SN 8 Šemberová Hana Ing. arch. 58 SN BEZPP 480 5,92 -
2 SN 9 Rožnovský Lubomír 47 SN BEZPP 573 7,07 -
2 SN 10 Bílková Jana 69 SN BEZPP 551 6,80 -
2 SN 11 Kukla Miloslav 61 SN BEZPP 401 4,95 -
2 SN 12 Vladík Petr 46 SN BEZPP 383 4,73 -
2 SN 13 Bialas Vlastimil Mgr. 65 SN BEZPP 352 4,34 -
2 SN 14 Cupák Vladimír 62 SN BEZPP 413 5,10 -
2 SN 15 Laštovička Tomáš 31 SN BEZPP 374 4,61 -
3 SNO 1 Menšíková Dáša 48 NK BEZPP 222 15,63 *
3 SNO 4 Zmrzlá Alena 49 NK BEZPP 155 10,91 -
3 SNO 2 Štěpánková Alexandra MVDr. 45 NK BEZPP 124 8,73 -
3 SNO 14 Suchomel Petr Ing. 30 NK BEZPP 112 7,88 -
3 SNO 3 Eliášová Anna 38 NK BEZPP 109 7,67 -
3 SNO 5 Flajšinger Lubomír 59 NK BEZPP 78 5,49 -
3 SNO 6 Hrubá Lucie DiS. 29 NK BEZPP 80 5,63 -
3 SNO 7 Bracek Vladimír 57 NK BEZPP 70 4,92 -
3 SNO 8 Kochlík Jiří 62 NK BEZPP 67 4,71 -

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2010
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2010

3 SNO 9 Budík Karel 30 NK BEZPP 83 5,84 -
3 SNO 10 Pecl Luboš 64 NK BEZPP 82 5,77 -
3 SNO 11 Skálová Veronika 50 NK BEZPP 60 4,22 -
3 SNO 12 Zelinková Jaroslava 35 NK BEZPP 51 3,59 -
3 SNO 13 Picmausová Veronika 32 NK BEZPP 63 4,43 -
3 SNO 15 Jakubec Jan 22 NK BEZPP 64 4,50 -
4 ODS 1 Šimbera Radovan PaedDr. 69 ODS ODS 386 15,76 *
4 ODS 2 Hýbl Jan 55 ODS BEZPP 211 8,61 -
4 ODS 3 Lakomý Radomír 43 ODS BEZPP 193 7,88 -
4 ODS 6 Kotolan Vlastimil 56 ODS BEZPP 184 7,51 -
4 ODS 4 Melnik Milan Mgr. 43 ODS BEZPP 131 5,35 -
4 ODS 5 Sláma Jiří 45 ODS BEZPP 133 5,43 -
4 ODS 7 Horáček Vladimír 56 ODS BEZPP 130 5,31 -
4 ODS 8 Makovský Marek Bc. 26 ODS BEZPP 163 6,65 -
4 ODS 9 Matulová Veronika 27 ODS BEZPP 154 6,29 -
4 ODS 10 Barochová Lucie 21 ODS BEZPP 137 5,59 -
4 ODS 11 Vícenová Kateřina Bc. 27 ODS BEZPP 106 4,33 -
4 ODS 12 Rožnovský Filip 21 ODS BEZPP 114 4,65 -
4 ODS 13 Haluza Josef 44 ODS BEZPP 100 4,08 -
4 ODS 14 Fraj Petr 41 ODS BEZPP 174 7,10 -
4 ODS 15 Ouda Martin Mgr. 32 ODS BEZPP 132 5,39 -
5 SNK ED 15 Jadrná Marie Mgr. 57 SNK ED BEZPP 172 10,47 *
5 SNK ED 4 Konvica Jan Ing. Mgr. 31 SNK ED BEZPP 164 9,98 -
5 SNK ED 1 Černý Karel Ing. 53 SNK ED BEZPP 143 8,70 -
5 SNK ED 11 Kyselka Václav Ing. 35 SNK ED BEZPP 129 7,85 -
5 SNK ED 3 Kolek Jiří Ing. Bc. 53 SNK ED BEZPP 128 7,79 -
5 SNK ED 2 Picmaus Martin 35 SNK ED BEZPP 112 6,82 -
5 SNK ED 5 Konzal Jan 49 SNK ED BEZPP 81 4,93 -
5 SNK ED 6 Glettová Veronika Bc. 24 SNK ED BEZPP 110 6,69 -
5 SNK ED 7 Rozprým Vít Ing. 39 SNK ED BEZPP 96 5,84 -
5 SNK ED 8 Žaludová Silvie DiS. 32 SNK ED BEZPP 103 6,27 -
5 SNK ED 9 Kraus Michal Ing. 29 SNK ED BEZPP 110 6,69 -
5 SNK ED 10 Junga Petr Ing. Bc. 32 SNK ED BEZPP 74 4,50 -
5 SNK ED 12 Mezuláníková Marie 46 SNK ED BEZPP 72 4,38 -
5 SNK ED 13 Stará Alena 55 SNK ED BEZPP 78 4,75 -
5 SNK ED 14 Vach Josef 62 SNK ED BEZPP 70 4,26 -
6 KDU-ČSL 1 Kozáková Marie Ing. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 420 10,87 *
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2010

6 KDU-ČSL 6 Petlák Pavel Ing. 54 KDU-ČSL BEZPP 418 10,82 *
6 KDU-ČSL 8 Mezuláník Radek PhDr. 

ThDr. Ph.D.
47 KDU-ČSL KDU-ČSL 337 8,72 -

6 KDU-ČSL 11 Vévar Karel Ing. 41 KDU-ČSL BEZPP 330 8,54 -
6 KDU-ČSL 3 Havlátová Vladimíra Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 296 7,66 -
6 KDU-ČSL 4 Hladký Bohdan 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 291 7,53 -
6 KDU-ČSL 2 Hladký Bohdan Mgr. 29 KDU-ČSL KDU-ČSL 289 7,48 -
6 KDU-ČSL 5 Blažek Pavel Mgr. 28 KDU-ČSL BEZPP 280 7,25 -
6 KDU-ČSL 7 Životský Martin Mgr. 30 KDU-ČSL BEZPP 173 4,47 -
6 KDU-ČSL 9 Macan Petr DiS. 30 KDU-ČSL KDU-ČSL 141 3,65 -
6 KDU-ČSL 10 Nedoma Vladimír 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 251 6,49 -
6 KDU-ČSL 12 Jeniš Jiří 61 KDU-ČSL KDU-ČSL 171 4,42 -
6 KDU-ČSL 13 Blažek Miloš 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 144 3,72 -
6 KDU-ČSL 14 Horáček Václav 65 KDU-ČSL KDU-ČSL 142 3,67 -
6 KDU-ČSL 15 Fasora Jan 50 KDU-ČSL BEZPP 179 4,63 -
7 ČSSD 3 Dvorník Antonín Ing. 61 ČSSD BEZPP 380 28,50 *
7 ČSSD 1 Drlík Michal Bc. 29 ČSSD ČSSD 208 15,60 -
7 ČSSD 6 Volentier Milan Ing. 48 ČSSD BEZPP 168 12,60 -
7 ČSSD 2 Krausová Jana 27 ČSSD ČSSD 144 10,80 -
7 ČSSD 4 Vyoralová Petra Ing. 33 ČSSD ČSSD 88 6,60 -
7 ČSSD 5 Pecák Pavel 36 ČSSD BEZPP 89 6,67 -
7 ČSSD 7 Blažek Marek 34 ČSSD BEZPP 100 7,50 -
7 ČSSD 8 Vyoral Luděk 34 ČSSD ČSSD 67 5,02 -
7 ČSSD 10 Drlíková Ivana Mgr. 29 ČSSD BEZPP 89 6,67 -
8 TJ SÚ 1 Jakubcová Helena Ing. arch. 47 NK BEZPP 405 12,70 *
8 TJ SÚ 3 Zapletal Miloš Ing. 41 NK BEZPP 364 11,41 *
8 TJ SÚ 2 Šafařík Milan Bc. 39 NK BEZPP 349 10,94 -
8 TJ SÚ 4 Šafařík Jan 21 NK BEZPP 237 7,43 -
8 TJ SÚ 5 Kubát Luděk 46 NK BEZPP 213 6,68 -
8 TJ SÚ 6 Krošík Roman 38 NK BEZPP 269 8,43 -
8 TJ SÚ 7 Žaludová Jarmila 64 NK BEZPP 193 6,05 -
8 TJ SÚ 9 Staňová Lenka Ing. 44 NK BEZPP 181 5,67 -
8 TJ SÚ 10 Roblík Ivo 58 NK BEZPP 250 7,84 -
8 TJ SÚ 11 Flajšingerová Božena Bc. 34 NK BEZPP 209 6,55 -
8 TJ SÚ 12 Petříčková Radka 30 NK BEZPP 210 6,58 -
8 TJ SÚ 13 Sekaninová Ivana 46 NK BEZPP 173 5,42 -
8 TJ SÚ 15 Fasorová Jana 66 NK BEZPP 135 4,23 -

Celkem: 97 kandidátů
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje do funkce 
starosty Města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, Th.D., 
bytem Újezd u Brna, Česká 608.

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje do funkce 
místostarosty Města Újezd u Brna pana Karla Hradského, 
bytem Újezd u Brna, Štefánikova 496.

3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje další členy 
Rady města Újezd u Brna, a to:

 •  Ing. Antonín Dvorník, bytem Újezd u Brna, Česká 676

USNESENÍ č. 1  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Újezd u Brna, 
  konaného dne 8.11.2010

 •  Ing. Pavel Petlák, bytem Újezd u Brna, 
   Na Zahrádkách 922
 •  Ing. Zdeněk Máca, bytem Újezd u Brna, Štefanikova 100
4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje předsedu fi -

nančního výboru ing. Pavla Petláka, bytem Újezd u Brna, 
Na Zahrádkách 922.

5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje předsedu 
kontrolního výboru Ing. Antonína Dvorníka, bytem Újezd 
u Brna, Česká 676. 

USNESENÍ č. 2  ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Újezd u Brna, konaného dne 6.12.2010

1. ZM rozhodlo o odkoupení objektu TELEFONICA O2 za 
částku ve výši 3,6 mil. Kč. Jedná se o budovu čp. 966, 
ul.  U  Hřiště, p.č. 21/2, p.č. 22/3, k.ú. Újezd u Brna. ZM 
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

2. ZM souhlasí s předloženou dokumentací fi rmy Agropro-
jekt, Brno, která přesně vymezuje plán společných zaříze-
ní, a tímto ji i schvaluje. 

3. ZM rozhodlo požádat  Ministerstvo zemědělství prostřed-
nictvím Pozemkového úřadu Brno-venkov o „jednodu-
chou pozemkovou úpravu v lokalitě Stará hora (pod vino-
hradem), k.ú. Újezd u Brna“. ZM dále rozhodlo, že uhradí 
náklady s jednoduchou pozemkovou úpravou.

4. ZM rozhodlo uzavřít mandátní smlouvu na výkon TDI, 
zajištění administrace podpory z OPŽP, zajištění závěreč-
ného vyhodnocení akce „Sběrné středisko odpadů, Újezd 
u Brna“ v rozsahu požadavku č. 3, směrnice 3/2010 s fi r-
mou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za předem 
stanovenou cenu 192.000,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje 
starostu podpisem mandátní smlouvy.   

5. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na dodavatele stavby 
„Apartmány na fotbalovém hřišti v areálu pro kopanou, 
Újezd u Brna“ na pozemku p.č. 322/12, 322/10, k.ú. Újezd 
u Brna, které proběhlo v minulém roce.

6. ZM rozhodlo vypsat nové výběrové řízení na dodavatele 
stavby „Apartmány na fotbalovém hřišti v areálu pro ko-

panou, Újezd u Brna“. ZM pověřuje Radu města zpracová-
ním výběrových podmínek. 

7. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na dodavatele výtahu 
na zdravotním středisku.

8. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o zřízení věcného břeme-
no se SŽDC, Dlážděná 1003, Nové Město, Praha 1. Věcné 
břemeno se týká zokruhování městského vodovodu na 
pozemcích 1109/1 a 1110/1, k.ú. Újezd u Brna, za jedno-
rázovou úplatu 52.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy o zřízení věcného břemene.

9. ZM rozhodlo nepřevést formou darovací smlouvy pozem-
ky p.č. 72/1 a pozemek p.č. 293/2 z vlastnictví města do  
vlastnictví JMK a z vlastnictví JMK pozemky p.č. 245/1 
a p.č. 246, vše v k.ú. Újezd u Brna do vlastnictví města 
Újezd u Brna, a to z důvodu zapsání hlavního průtahu 
komunikace městem v úseku od bývalého hřbitova po 
křižovatku u kostela, do Katastru nemovitostí.   

10. ZM rozhodlo přijmout Jednací řád Zastupitelstva města 
Újezd u Brna.

11. ZM rozhodlo o pořadí na dodavatele akce „Sběrné středis-
ko odpadů, Újezd u Brna“ takto:

 • 1. Topstav s.r.o., Vranovská 95, Brno
 • 2. Pozemstav Brno, a.s., Masarykova 427/31, Brno 
 • 3. Stavit, s.r.o., Blatného 23, Brno 
 • 4. Tocháček, spol. s r.o., Slovinská 36, Brno 
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 • 5. Prostavby, a.s., Zengrova 2693/2, Brno 
 • 6. COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, Modřice 
 • 7. Sdružení Rovina, a.s., Kroměřížská 134, Hulín 
 • 8. Pozemní stavitelství s.r.o., Herčíkova 2480/10, Brno
 ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
12. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na:
  a/ dodavatele výtahu,
  b/ dodavatele šachty,
  c/ dláždění mezi poštou a zdravotním střediskem.
 ZM pověřuje Radu města přípravou soutěžních podmínek 

a výběrem fi rmy, která provede výběrové řízení.
13. ZM přijalo předložený návrh, který sumarizuje nejbližší 

stavební investice města.
14. ZM rozhodlo přijmout předložený rozpočet města na rok 

2011.
15. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad. ZM po-

věřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 
provedením rozpočtového opatření č. 6 za měsíc 12/2010  
v případě, že se bude měnit objem rozpočtu či dojde 
k přesunu fi nančních prostředků mezi paragrafy. Na prv-
ním veřejném zasedání bude Zastupitelstvo města s tímto  
provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno. 

16. ZM rozhodlo o postupu při vyřizování podání týkajících 
se poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím následovně:

• Poté, co bude shledána žádost právně dostačující, budou 
informace poskytnuty žadateli vždy v pátek mezi 08.00 – 
10.00 hodinou.

• Bude vždy přítomen žadatel nebo jeho zástupce z plné 
moci, která bude mít všechny právní náležitosti.

• Žádost bude vždy konkrétní, požadavek bude jasně smě-
řován ke konkrétní kauze.

• Kdykoliv přijde žádost nekonkrétní s požadavkem, že kupř. 
někdo požaduje účetnictví za celé 4 roky, jde o evidentní 
šikanaci, protože žadateli může být předložen audit, který 
obsahuje všechny potřebné údaje.

• V žádném případě nebudeme zasílat informace do za-
hraničí. Informace budou předávány fyzicky v místě sídla 
úřadu.

• Fotokopie budou prováděny vždy poté, co žadatel kon-
krétně označí, kterou fotokopii požaduje. I tyto budou 
vydávány za předpokladu, že nebude porušen zákon 

o ochraně osobních údajů.
 • Vyžádané fotokopie budou zpoplatněny takto:
   - jednostranná kopie A4   6,- Kč
   - oboustranná kopie A4   9,- Kč
Dále budou vyúčtovány přímé náklady spojené s poskytnutím 

informací.
 • Žadatel nesmí být s dokumentací nikdy sám. 
 • Žadatel dále nesmí sám originály vyjímat ze zařazených 
  šanonů.
17. ZM rozhodlo o fi nančních pravomocech statutárních zá-

stupců města a Rady města takto:
 • Starosta má právo v naléhavé krizové situaci 
  rozhodnout o výdajích města do výše 100.000,- Kč.
 • Starosta má právo za normálních okolností 
  rozhodnout o výdajích do výše 50.000,- Kč.
 • Stejné pravomoci má místostarosta v případě, že bude  

 zastupovat starostu města.
 • Rada města má právo v naléhavé situaci rozhodnout 
  o výdajích do výše 500.000,- Kč.
 • Rada města má za normálních okolností právo 
  rozhodnout o výdajích do výše 250.000,- Kč.
 • O mimořádných výdajích musí být v nejbližším 
  možném termínu informována Rada města nebo 
  Zastupitelstvo města.
18. ZM rozhodlo poskytnout v roce 2011 příspěvek těmto 

organizacím:
 • Salesiánské hnutí     23.000,- Kč
 • Nadace ZŠ   30.000,- Kč
 • TJ Sokol Újezd u Brna   20.000,- Kč
 • SK Újezd u Brna     20.000,- Kč
 • Svaz diabetiků     10.000,- Kč
 • Junák, Újezd u Brna     15.000,- Kč
 • Adopce banglad. dětí      13.200,- Kč
 • Rybáři      15.000,- Kč
19. ZM bere na vědomí změnu trasy odvodnění stavby „Re-

kultivace skládky TKO, Újezd u Brna“. ZM rozhodlo pode-
psat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fi rmou Meliorace 
Žarošice a Vyskočil, rozvod plynu s.r.o., týkající se posunutí 
termínu dokončení stavby. ZM pověřuje starostu podpi-
sem dodatku.
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USNESENÍ č. 3  ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Újezd u Brna, konaného dne 13.12.2010

1. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení na provozova-
tele ČOV a kanalizace v Újezdě u Brna. ZM pověřuje Radu 
města výběrem odborné fi rmy k zajištění výběrového ří-
zení na provozovatele ČOV. ZM pověřuje Radu města, aby 
připravila řádné podmínky – kritéria pro výběrové řízení. 

2. ZM pověřuje starostu města jednáním s fi rmou VKS PaP 
o podmínkách prodeje pozemků v lokalitě za mlýnem 
(snížení ceny, výměra, aj.).

3. ZM rozhodlo fi nancovat nadstandardní dopravu IDS – 
poslední večerní autobus z Brna do Újezda u Brna na rok 
2011. ZM bere na vědomí, že z celkové ceny 112.614,- Kč 
se bude obec Sokolnice účastnit částkou 46.208,- Kč.

4. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy 
č. 6 o zajištění fi nancování systému IDS JMK.

5. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od JMK Základní 
škole Újezd u Brna ve výši 50.000,- Kč na náklady spojené 
s modernizací odborné pracovny v ZŠ.

6. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na snížení nájmu objektu Re-
staurace Rychta, Újezd u Brna z částky 36.917,- Kč/měsíc 
na 30.000,- Kč/měsíc.

7. ZM rozhodlo, že využívání tělocvičny v ZŠ bude přednost-
ně určeno pro ZŠ Újezd u Brna, poté občany a organizace  
města Újezd u Brna a teprve poté pro ostatní žadatele 
o pronájem.

8. ZM rozhodlo zaměstnancům MěÚ Újezd u Brna poskyt-
nout ošatné ve výši 3.000,- Kč.

9. ZM rozhodlo neodkoupit od paní Hany Komárkové po-
zemky, které se nachází v areálu SMART TECHNIK. ZM roz-
hodlo odkoupit pozemek nacházející se pod polní cestou 
mezi evangelickým hřbitovem a stavbou pana Trubáka. 
Nutno dodat geometrický plánek.

10. ZM rozhodlo zakoupit pro SDH Újezd u Brna kalhoty – 
5 ks, 5 ks svítidel PROPOLIMER a 10 ks pracovních oděvů, 
vše v ceně 75.500,- Kč.

11. ZM rozhodlo zakoupit 2 ks kalových čerpadel pro ČOV 
Újezd u Brna.

12. ZM bere na vědomí, že byla vypracována hluková studie 
pro revitalizaci zeleně v parku u koupaliště.

13. ZM rozhodlo poskytnout dotaci farnímu úřadu v Újezdě 
u  Brna ve výši 5.000,- Kč na vánoční mši „Hej mistře“ 
od J. J. Ryby, která se bude konat 24.12.2010.

USNESENÍ č. 4  ze zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Újezd u Brna, konaného dne 10.1.2011

1. ZM schvaluje za člena Rady města Újezd u Brna za zesnu-
lého Ing. Zdeňka Mácu pana Ing. Vlastimila Bílka, PhD., 
bytem Újezd u Brna, 9. května 961.

2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ke dni 31.12.2010.
3. ZM pověřuje Radu města, aby připravila přestavbu prostor 

přízemí a I. patra v objektu bývalé TELEFONICY O2 tak, 
aby prostory vyhovovaly normám a požadavkům provozu 
očního a dětského oddělení a gynekologie.

4. ZM rozhodlo, že bude připraven projekt míst, kde jsou v Újezdě 
u Brna špatné chodníky nebo kde je třeba chodníky propojit. 
ZM pověřuje starostu města zabezpečením projektu. 

5. ZM pověřuje člena Zastupitelstva města Ing. arch. Helenu 
Jakubcovou, aby upravila projektovou dokumentaci před 
dokončením stavby – výtah u zdravotního střediska tak, 
aby vše vyhovělo stavebnímu zákonu.

6. ZM rozhodlo požádat o dotační titul na revitalizaci parku 
u  mlýna dle připravené projektové dokumentace a po-
věřuje Radu města, aby zabezpečila všechny potřebné  
podklady pro žádost o dotační titul. ZM pověřuje starostu  
podpisem potřebných žádostí.

7. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy se SFŽP 
na dotaci na akci „Sběrný dvůr Újezd u Brna“. 

8. ZM bere na vědomí, že byl podepsán dodatek č. 2 ke 
smlouvě – Revitalizace skládky TKO Újezd u Brna. Jedná 
se o posunutí termínu dokončení akce.

9. ZM rozhodlo požádat o dotaci na zbudování kompostárny.  
ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci na 
kompostárnu.

10. ZM pověřuje starostu města, aby pokračoval ve snaze za-
bezpečit výstavbu obchodního domu v Újezdě u Brna.



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 9

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

11. ZM rozhodlo postavit dle projektové dokumentace a dle 
vydaného stavebního povolení apartmány nad šatnami 
fotbalu. ZM pověřuje Radu města, aby připravila podmín-
ky k výběrovému řízení oslovením alespoň 3 fi rem.

12. ZM rozhodlo převzít smluvně provoz nových WC na želez-
niční zastávce Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o tomto pronájmu.

13. ZM rozhodlo zbudovat zokruhování vodovodu v lokalitě 
ul. Nádražní – 9. května, Újezd u Brna. ZM rozhodlo, že 
výkopové práce, po vydání SP, provede město vlastními 
silami.

14. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení na zokruho-
vání vodovodu v lokalitě ul. Nádražní – 9. května, Újezd 
u Brna.

15. ZM pověřuje Ing. arch. Helenu Jakubcovou prohlídkou 
objektu na fotbalovém hřišti, kdy bude písemně referovat 
o stavu nemovitosti tak, aby v příštím ZM bylo možno 
rozhodnout zda pokračovat s opravami objektu.

16. ZM rozhodlo dokončit výstavbu přízemí ubytovny pro 
soc. slabé v areálu bývalého MB REALU a rozhodlo zahájit 
výběrové řízení na dostavbu přízemí ubytovny pro soc. 
slabé. ZM pověřuje Radu města, aby výběrové řízení ad-
ministrativně zabezpečila.

17. ZM rozhodlo přemístit klub mládeže z klubovny v parku 
u  mlýna do nevyužité zrekonstruované třídy vedle teni-
sových kurtů v ZŠ. ZM pověřuje místostarostu technickým 
zabezpečením. ZM rozhodlo vypsat soutěž na využití 
klubovny v parku s tím, že podmínky, formu využití aj. 
připraví Rada města.

18. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zave-
dení a následném vedení majetkové a provozní evidence 
a o jejím předávání“ mezi Městem Újezd u Brna a VAS a.s., 
Brno, která částečně spravuje městský vodovodní řad.  
Dodatkem se mění článek č. III, bod 1, kdy úhrada za tuto 
správu části vodovodní sítě činí 1.000,- Kč bez DPH. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

19. ZM rozhodlo, že v případě opravy vlakové zastávky 
SŽDC město přispěje do max. výše 30 % celkových 
nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

20. ZM vzalo na vědomí, že byl podepsán dodatek č. 1 ke 
smlouvě o úvěru č. 7490010200348 na objekt bývalé 

TELEFONICY O2, a to proto, že jednáním města byla 
snížena cena objektu ze 4 mil. Kč na 3,6 mil. Kč.

21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Ivety Suchomelové, 
nájemci Restaurace Rychta, a to takto: Vlastní provoz re-
staurace zůstane manželům Suchomelovým a prostory 
divadla s přidruženými prostorami převezme zpět město. 
Cena nájmu 25.000,- Kč/měsíc. ZM pověřuje starostu 
města podpisem nové nájemní smlouvy za dodržení sta-
novených podmínek.

22. ZM rozhodlo zaslat výpověď 3 nájemcům z objektu, který 
město odkoupilo od TELEFONICY O2, a to v dikci uzavře-
ných nájemních smluv. 

23. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p.č. 2126/1, k.ú. Újezd 
u Brna naproti evangelického hřbitova od paní Hany 
Komárkové za cenu 350,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

24. ZM bere na vědomí, že byl podepsán dodatek č. 1 
k mandátní smlouvě č. 05-UJE-1672-2141/10 – Rekul-
tivace skládky TKO sepsaný mezi Městem Újezd u Brna 
a fi rmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Brno, 
Podsedky 751/3, Brno. Jedná se o technický dozor na 
stavbě.

25. ZM rozhodlo zadat fi rmě EKOJET, Bratislava aktualizaci 
generelu zeleně, a to z důvodu, že fi rma EKOJET, Bratislava  
nám vypracovala generel zeleně v r. 2003 a od té doby 
se situace zásadně změnila. Požadavek předání ve formě 
fyzické a digitální. ZM pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

26. ZM rozhodlo odložit zřízení hudební školy o 1 rok dle toho,  
jak se vyvine ekonomická situace.

27. ZM rozhodlo poskytnout občanskému sdružení Ma-
verick.rescue příspěvek ve výši 5.000,- Kč na „Závody 
do vrchu Mohyly míru“, které se budou konat ve dnech 
16. - 17.4.2011.

28. ZM rozhodlo směnit pozemek p.č. 510/3, k.ú. Újezd 
u Brna o výměře 35 m2 ve vlastnictví manž. Novákových, 
Masarykova 58 za pozemek p.č. 292/10 o výměře 51 m2 
ve vlastnictví města. Rozdíl výměry činí 16 m2, doplatek  
za pozemek činí 7.200,- Kč. ZM pověřuje starostu města 
podpisem směnné smlouvy.

29. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1843/2 o výměře 
52 m2 a pozemek p.č. 1837/2 o výměře 18 m2, k.ú. Újezd 



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA10

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

u Brna za částku 450,- Kč/m2, tj. 31.500,- Kč. ZM pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

30. ZM rozhodlo zadat nasvícení kaple sv. Antonína Padu-
ánského fi rmě ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 
1010/14, Praha 4, za cenu 47.400,- Kč bez DPH. ZM po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

31. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zrušení Obecně 
závazných vyhlášek č. 1/2010, o místních poplatcích 
a č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálního odpadu.

32. ZM přijalo vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích 
a č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu z důvodu přijetí nového daňového 
řádu č. 280/2009 Sb. a novely č. 281/2009 Sb., které při-
nesly v právní úpravě místních poplatků v roce 2011 změny.

33. ZM rozhodlo, že poplatek za psa v roce 2011 bude či-
nit 400,- Kč/pes/rok, důchodce uhradí částku ve výši 
200,- Kč/pes/rok.

34. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1310, k.ú. Újezd 
u Brna o výměře 20 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.

35. ZM rozhodlo, že se nebude účastnit vydání knihy Jiřího 
Uhlíře „THONET MUNDUS“.

36. ZM rozhodlo podepsat dodatek s fi rmou GTS NOVERA 
o  snížení poplatků za telefonní hovory. ZM rozhodlo, 
aby Ing. Pavel Petlák posoudil, zda je smlouva výhodná, 
v případě, že zjistí výhodnost smlouvy a smlouvu doporu-
čí, tuto starosta města podepíše.

37. ZM pověřuje starostu, aby podepsal smlouvu o zřízení 
věcného břemene mezi Městem Újezd u Brna a Obcí 
Sokolnice. ZM pověřuje starostu, aby podepsal návrh na 
zahájení řízení o povolení vkladu práv z věcného břemene 
mezi Městem Újezd u Brna a Obcí Sokolnice. Obsahem 
smlouvy je stavba a přívod vody do obce Sokolnice ve-
doucí po pozemku p.č. 3663, k.ú. Újezd u Brna, který je ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna.

38. ZM vzalo se souhlasem na vědomí zápis inventarizační 
komise.

USNESENÍ č. 5  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 7.2.2011

1. ZM bere na vědomí zprávu podanou Policií ČR, Obvodním 
oddělením Židlochovice týkající se bezpečnostní situace 
ve městě Újezd u Brna za rok 2010.

2. ZM rozhodlo požádat o dotaci na rekonstrukci městského 
koupaliště.

3. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na vypracování studie 
na rekonstrukci městského koupaliště.

4. ZM rozhodlo vyhlásit soutěž na dodavatele projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení na rekon-
strukci koupaliště.

5. ZM se rozhodlo objednat u fi rmy Vodovody a kanalizace 
Vyškov a.s. projektovou dokumentaci na propojení vodo-
vodního řadu – ul. 9. května – Nádražní k vodoprávnímu 
řízení. Dále VaK Vyškov zabezpečí inženýrskou činnost až 
do nabytí právní moci vodoprávního řízení, a to vše za 
cenu 53.570,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

6. ZM přijalo bez výhrad zápis z kontrolního dne konaného 
18.1.2011, který se týká nového územního plánu.

7. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene mezi majitelem pozemku 
JMK a  Městem Újezd u Brna, a to na akci „Prodloužení 
kanalizačního řadu k rodinnému domu“ na pozemku 
p.č. 1946 zapsaném na LV č. 1863, k.ú. Újezd u Brna za 
úplatu 50,- Kč/bm. ZM pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy.

8. ZM rozhodlo nabídku fi rmy VKS PaP a.s., Újezd u Brna na 
odkoupení pozemků neakceptovat.

9. ZM rozhodlo odložit využití oplocených prostor vedle ČOV 
do příštího zasedání ZM včetně zřízení útulku pro psy.

10. ZM přijalo výsledek a předložené protokoly týkající se 
pronájmu prostory v objektu Telefonica O2 pro oční opti-
ku, ale o výsledném pořadí nerozhodlo, protože prostory 
k  tomu předpokládané nejsou prozatím volné. Po jejich 
uvolnění bude pronájem prostor znovu v ZM projednán.

11. ZM rozhodlo pojmenovat po čestném občanovi města 
JUDr. Janu Haluzovi zelenou plochu před MěÚ, která po-
nese název „Park JUDr. Jana Haluzy“.



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 11

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

12. ZM rozhodlo, že pokud bude přesně určen rodný dům 
JUDr. Jana Haluzy a pokud nový majitel domu vydá sou-
hlas, osadit tento dům pamětní deskou.

13. ZM rozhodlo na oslavu narozenin JUDr. Jana Haluzy uspo-
řádat pohoštění. Zastoupeno bude město a JMK.

14. ZM rozhodlo být součinné při svěcení, resp. při primič-
ní bohoslužbě, pana Ing. arch. Jiřího Jeniše a poskyt-
nout částku ve výši 10.000,- Kč na přípravu prostor 
k primiční bohoslužbě, popř. se spoluúčastnit na vydání 
malé publikace k tomuto svěcení. Dále město poskytne 
součinnost zaměstnanců a propůjčí školní kuchyni při ZŠ 
Újezd u Brna.

15. ZM rozhodlo poskytnout lešení a zaměstnance pro nátěr 
fasády farního úřadu a dále uhradí náklady na materiál 
spojený s nátěrem fasády.

16. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana Ivana Komínka, 
Vihohrádky 85, Újezd u Brna o odkoupení pozemku ve 
vlastnictví města p.č. 1279/2, k.ú. Újezd u Brna.

17. ZM rozhodlo vzhledem k technickému stavu neotevírat 
a ani nepronajímat koupaliště v sezoně 2011.

18. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 3004, 
k.ú. Telnice.

19. ZM rozhodlo poskytnout Policii ČR, Brno-venkov na tisk 
40.000 ks letáků pro seniory ohrožené trestnou činností 
částku ve výši 15.000,- Kč.

20. ZM rozhodlo požádat JMK o dotaci na vydání odborně 
populární publikace „THONET-MUNDUS A TI DRUZÍ“ 
s tím, že JMK poskytne částku ve výši 135.000,- Kč, autor 
Jiří Uhlíř 50.000,- Kč a Město Újezd u Brna částku ve výši 
80.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podáním žádosti 
na JMK a  pověřuje starostu podpisem smlouvy s JMK. 
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy s nakladatel-
stvím, které publikaci vytiskne.

21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy Újezd 
u Brna ze dne 31.1.2011 a souhlasí s tím, aby MŠ zakoupi-
la program školního stravování v ceně 30.000,- Kč. O tuto 
částku bude MŠ navýšen rozpočet.

22. ZM rozhodlo, že vojenský areál, který obdrželo město od 
Ministerstva obrany ČR bezúplatným převodem, nebude 
provozovat město, ale areál bude pronajat. Využití celku 
nebo části nemovitosti bude vždy městem samostatně 
konzultováno a odsouhlaseno.

23. ZM rozhodlo pronajmout vojenský areál fi rmě CERTUS 
spol. s r.o. teprve poté, co bude nájemní smlouva řádně 
připomínkována a doplněna o návrhy, které zabezpečí, 
aby Město Újezd u Brna jako pronajímatel mělo vliv na to, 
co bude v tomto areálu provozováno.

24. ZM rozhodlo, že na webové stránky města nebudou umís-
těny žádosti o byty.

25. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Zelených, bytem 
Legionářská 333, Újezd u Brna a poskytnout příspěvek 
při narození dítěte ve výši 5.000,- Kč po doložení rodného 
listu dítěte.

26. ZM rozhodlo vypovědět smlouvu s provozovatelem KTV 
– fi rmou C3, Myslivní 21, Brno, avšak výpověď musí za-
bezpečit právník a musí být zaručena jistota okamžitého 
pokračování ve vysílání KTV města.

27. Zastupitelstvo města rozhodlo ponížit původně stanove-
né položky sazebníku úhrad za poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, takto: Schvaluje se novelizace vnitřní směrnice 
stanovující postup při poskytování informací dle zákona 
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a sazebník úhrad.

 Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvoze-
ných z přímých nákladů na:

 A) pořízení kopií
  1. Kopírování černobílé:
  Formát A4 jednostranný 2,- Kč/A4
  Formát A4 oboustranný 4,- Kč/A4
  Formát A3 jednostranný 4,- Kč/A3
  Formát A3 oboustranný 6,- Kč/A3
  2. Tisk černobílý na tiskárnách PC:
  Formát A4 jednostranný 2,- Kč/A4
  Formát A4 oboustranný 4,- Kč/A4
  Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci 
  nebo tiskovině vydávané Městským úřadem Újezd 
  u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného 
  výtisku.
  3. Skenování:
  Dle formátu požadované informace jako v případě 
  kopírování viz bod 1. tohoto Sazebníku.
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 B) opatření technických nosičů dat
  - nenahrané CD 10,- Kč/1ks
  - nenahrané DVD 15,- Kč/1ks
 C) odesílání informací žadateli
  - náklady na poštovní služby dle sazeb platného 
     sazebníku provozovatele poštovních služeb
 D) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 - osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 

informací – přesáhne-li doba zpracování a vyhledání 
informace 1 hodinu, je za každou další započatou hodinu 
účtována žadateli částka 201,- Kč.

28. ZM bere na vědomí, že do funkcí za zesnulého
 Ing. Zdeňka Mácu byli jmenováni:
 Ing. Antonín Dvorník - zástupce města pro pozemkovou 

úpravu,
 ThDr. Jan Hradil, Th.D. - zástupce města pro zpracování 
 nového územního plánu,
 Ing. Pavel Petlák - předseda bytového družstva,
 Roman Martečík - předseda stavební komise.

USNESENÍ č. 6  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 21.3.2011

1. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1.
2. ZM rozhodlo nepodepsat dohodu se společností TOP STAV  

s.r.o. týkající se odebrání kontejnerů městem v případě, že 
by se neuskutečnila stavba „sběrného dvora“.

3. ZM rozhodlo, že se bude dle dodané prověřovací do-
kumentace upravovat projektová dokumentace fi rmy 
Atelier AS spol. s r.o. na zbudování výtahu zdravotního 
střediska.

4. ZM přijalo „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu“.

5. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o poskytování služeb dle 
§ 51 Občanského zákoníku mezi Městem Újezd u Brna 
a Ministerstvem obrany ČR MO, kdy ministerstvo bude 
městu poskytovat el. energii a vodu měřenou podruž-
nými měřidly. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy 
ev.č. 612/112.

6. ZM bere na vědomí stížnost MUDr. Josefa Klíče na po-
žadované zpoplatnění informací, které mu mají být po-
skytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. a rozhodlo zaslat mu 
odpověď, kterou zpracovala advokátní kancelář Mgr. Bc. 
I. Nejezchleba. ZM pověřuje starostu podpisem a odeslá-
ním dopisu MUDr. Josefu Klíčovi do Švýcarska.

7. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti Oblastní charity Červe-
ného Kostelce, Domova Sv. Josefa o poskytnutí dotace na 
provoz.

8. ZM rozhodlo poskytnout rodině Králové sociální výpomoc 
ve výši 30.000,- Kč pro dceru Ivetu Královou (nákup léků, 
léčba, aj.).

9. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 2009, k.ú. Újezd 
u Brna o výměře 118 m2 manželům Sekaninovým, Rych-
manovská 629 za cenu 450,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

10. ZM rozhodlo odprodat pozemky 
 • p.č. 443, díl i o výměře 35 m2,
 • p.č. 443, díl l o výměře 22 m2,
 • p.č. 443, díl h o výměře 444 m2,
 • p.č. 443, díl d o výměře 18 m2,
 • p.č. 443, díl k o výměře 45 m2,
 • p.č. 443, díl e o výměře 177 m2,
 • p.č. 443, díl c o výměře 119 m2,
 • p.č. 455, o výměře 36 m2,
 • p.č. 457, o výměře 11 m2,
 Českému svazu chovatelů za cenu 70,- Kč/m2. ZM pověřu-

je starostu podpisem smlouvy.  
11. ZM přijalo výsledek přezkoumání hospodaření města za 

rok 2010 zpracovaný fi rmou TOP AUDITING Brno.
12. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení na opravu rychmanovského mostu 
(u koupaliště). ZM pověřuje Radu města, aby zabezpečila 
zadání opravy.

13. ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě Nad Sklepy, 
které patří soukromým majitelům a jsou veřejným pro-
stranstvím a  brání vybudování chodníků v této lokalitě, 
a to za cenu 450,- Kč/m2. ZM pověřuje místostarostu 
a referentku V. Mrkvicovou jednáním s vlastníky pozemků 
ve věci jejich odkupu.
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14. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 394 o výměře 21 m2  

panu Lubomíru Šponerovi a pověřuje starostu města pod-
pisem kupní smlouvy.

15. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 3004, k.ú. Telnice za 
cenu 450,- Kč/m2   panu Liboru Konečnému. ZM pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 7  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 11.4.2011

1. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3, o regulaci 
hlučných činností a ochraně nočního klidu. 

2. ZM schválilo závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 
2010.

3. ZM schválilo rozpočtový výhled na rok 2013.
4. ZM rozhodlo, že osoby dlouhodobě žijící mimo území ČR 

mohou být Radou města osvobozeny od místních poplat-
ků, prokáže-li žadatel písemně tuto skutečnost. Výjimka 
se bude udělovat na dobu 1 roku. 

5. ZM vzalo na vědomí seznam dotací, které město obdrželo, 
a seznam dotací, o které město požádalo.

6. ZM bere na vědomí předložený seznam staveb na rok 
2011.

7. ZM rozhodlo o pořadí nejvýhodnějších nabídek na akci 
„Oprava komunikace v ulici U Parku“ následovně: 

 1. COLAS CZ, a.s., provoz Brno, Tyršova 748, Modřice,
 2. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., 

     Skály 870, Tlumačov,
 3. STRABAG a.s., Tovární 3, Brno.
 Smlouva o dílo bude odsouhlasena Radou města. 
8. ZM rozhodlo přijmout předložené pořadí nejvýhodněj-

ších cenových nabídek, připravené hodnotící komisí dne 
4.3.2011 na dodávku šatních skříní v ZŠ. O nejvýhodnější 
nabídce bude rozhodnuto po dodání vzorků pěti nejlev-
nějších fi rem a po posouzení stavu skříněk odborníkem. 

9. ZM bere na vědomí termín Petropavelských hodů, které se 
budou konat 26.6.2011. 

10. ZM rozhodlo, že pokud nebudou vyčerpány dotační tituly 
přidělené městu, nebude požádáno o dotační titul na zří-
zení kompostárny a nebude zadána projektová dokumen-
tace na tuto akci.

11. ZM bere na vědomí, že bylo zrekonstruováno WC na že-
lezniční zastávce Českých drah, Újezd u Brna a toto WC 
bude provozovat město. ZM souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy č. 55/11 o nájmu nebytových prostor – WC. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

12. ZM rozhodlo zadat fi rmě GEOKOMP s.r.o., Brno zaměření 
a zpracování dat pro GIS – kanalizační stoku AE-AF, včetně 
databázových tabulek za dohodnutou cenu 21.648,- Kč. 

13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti SDH Újezd u Brna na zakou-
pení zásahových kalhot V FORCE - 5 ks v ceně 15.000,- 
Kč/kus včetně DPH. ZM pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

14. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od JMK ve výši 
300.000,- Kč na výstavbu 2 bytů v ubytovně pro sociálně 
slabé. 

15. ZM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace 
č.  2854/21/7.1.4/2011 Základní škole Újezd u Brna ve 
výši 1.846.943,- Kč.

16. ZM rozhodlo poskytnout z rozpočtu města na elektroin-
stalaci pro počítačovou učebnu v Základní škole 182.000,- 
Kč. ZM pověřuje Radu města, aby s dodavatelem této 
elektroinstalace uzavřela SOD. 

17. ZM rozhodlo pořídit pamětní desku čestnému občanu 
města JUDr. Janu Haluzovi. ZM rozhodlo zadat tuto des-
ku akad. sochaři Zdeňku Kolářskému a pověřuje starostu 
města podpisem SOD. ZM rozhodlo, že o výši odměny za 
tuto pamětní desku rozhodne Rada města. 

18. ZM rozhodlo, že po vyhotovení geometrického plánku 
a v případě, že nebude námitka k vyvěšenému záměru, 
darovat část pozemku p.č. 2134, k.ú. Újezd u Brna JMK 
na zbudování trafostanice pro Domov pro seniory.  

19. ZM rozhodlo, že Základní škola Újezd u Brna, přísp. or-
ganizace má přijmout dotaci č. 2854/7.1.4/2011 a bere 
na vědomí dopis ZŠ ze dne 29.3.2011, kde jsme o této 
skutečnosti informováni přípisem 226/2011/Pet. 

20. ZM souhlasí s tím, aby byla provedena úprava projektové 
dokumentace na výtah u zdravotního střediska, dle návrhu 
fi rmy ATELIER spol. s r.o., Šumavská 15, Brno, avšak nesou-
hlasí s navrhovanou cenou za projektovou dokumentaci ve 
výši 139.200,- Kč. Za úpravu projektové dokumentace navr-
huje odměnu dohodou ve výši 90.000,- Kč včetně DPH. 
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USNESENÍ č. 8  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 23.5.2011

1. ZM rozhodlo, aby poutě, hody a plesy byly osvobozeny od 
poplatků ze vstupného.  

2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2, rozpočet města je 
vyrovnaný.

3. ZM rozhodlo, aby park před radnicí byl obestaven po hra-
nici k sousedům zdí do výše 2 m.  

4. ZM rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace 
zeleně na pozemku p.č. 146 a 147/1 /před radnicí/, za 
cenu do výše 30.000,- Kč. ZM pověřuje Radu města vý-
běrem dodavatele projektu zeleně. 

5. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na dodavatele stavby stro-
pu na ubytovně pro soc. slabé následovně:  

 1. INTERIER MONT,
 2. David Piš,
 3. Tomáš Sedlák.
 ZM pověřuje místostarostu Karla Hradského podpisem 

smlouvy o dílo s fi rmou INTERIER MONT. 
6. ZM rozhodlo přijmout dotaci od JMK ve výši 300.000,- Kč 

na dokončení ubytovny pro soc. slabé a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy na dotaci. 

7. ZM rozhodlo postavit venkovní výtah u zdravotního stře-
diska a pověřuje Radu města, aby zabezpečila zahájení  
výběrového řízení na dodavatele výtahu, včetně vlastní 
stavby /venkovní šachty/. 

8. ZM rozhodlo, že ubytovna SK kopaná Újezd, která je v ma-
jetku města, bude opravena městem a to tak, že bude na-
koupen materiál a nemovitost bude opravena pracovníky 
města. Pouze odborná řemesla budou provedena odbor-
nou fi rmou – elektro, aj.  

9. ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na dodavatele výběro-
vého řízení na provozovatele ČOV a pověřuje místostaros-
tu podat o tom informaci všem zúčastněným fi rmám. 

10. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na dodavatele výbě-
rového řízení na provozovatele ČOV. 

11. ZM vzalo se souhlasem na vědomí výkaz dotací, které 
město obdrželo, které čerpá, a které má přislíbené. 

12. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na prodej pozemků p.č. 
1565/6, 1565/3, 1482/7, 1564/4, 1564/2, 1482/2 a p.č. 
1482/1, k.ú. Telnice a pověřuje referentku V. Mrkvicovou  
vyvěšením záměru na úřední desku. 

13. ZM rozhodlo zbudovat kanalizační řad v délce 73 m v lo-
kalitě na Rychmanově, za ul. Rychmanovskou, dle staveb-

ního povolení a projektové dokumentace. Majitelé nemo-
vitostí v této lokalitě se budou fi nančně podílet částkou 
ve výši 10 % nákladů na pořízení kanalizačního řadu. ZM 
pověřuje místostarostu zabezpečením výkopových prací 
pracovní četou města. 

14. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o právu provést stavbu  
kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích města 
p.č. 2126/1 a 2134, k.ú. Újezd u Brna pro objekt pana 
Petra Kroumana, Jeneweinova 67, Brno a fi rmy SMART 
TECHNIK, Na Zámečku 956, Újezd u Brna a pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy.

15. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek na valnou hromadu 
Mohyly míru – Austerlitz o.p.s., která se konala 10.5.2011 
v DPS Újezd u Brna a to ve výši 5.000,- Kč. 

16. ZM rozhodlo přijmout zpětný, bezúplatný převod části 
pozemků p.č. 2234 a 2236, k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 

17. ZM bere se souhlasem na vědomí pořadí nejvýhodnější 
nabídky akce „Šatní skříňky ZŠ, Újezd u Brna“ následovně:

 1. MY DVA GROUP – školičky-středisko Brno, 
     Štefanikova 49, Brno,
 2. KECIP s.r.o., V Zátiší 789, Klášterec nad Ohří,
 3. Český nábytek a.s., Na Hradišti 1328, Pelhřimov,
 4. DS INTERIER s.r.o., Malšice 371,
 5. READY INTERIER s.r.o., Vocelova 1135/4, Hradec Králové.  
18. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o právu umístit a provést 

stavbu „Domov pro seniory Újezd u Brna“ s Jihomorav-
ským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Jedná se 
o inženýrské sítě, které budou na pozemcích města.  

19. ZM bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství 
ČR o zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě 
v katastrálním území Újezd u Brna, lokalita Stará hora. 

20. ZM rozhodlo, že v objektu města - bývalém vojenském 
areálu - bude vyprojektována sportovní střelnice. 

21. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na sportov-
ní, tunelovou střelnici Doc. Ing. Aloisi Skoupému, CSc. za 
úplatu do 25.000,- Kč. 

22. ZM vzalo se souhlasem na vědomí přípis správce kabelo-
vé televize fi rmy 3C, Myslivní 21, Brno ze dne 20.5.2011 
a pověřuje Radu města pokračovat v jednání týkajícího se 
dalšího provozu KTV. 
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23. ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě „Spáčilov“ za 
účelem vyrovnání majetkových vztahů. Jedná se o pozemky 
fyzických osob pod komunikací a chodníkem. Cena pozem-
ku za činí 350,- Kč/m2.

24. ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1449/3 o výměře 
31 m2, k.ú. Újezd u Brna od pana Miloše Paseky, Česká 619, 
Újezd u Brna a pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy. 

25. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 
ze dne 15.10.2010, reg.č. 74900010200346, uzavřené 
s  Komerční bankou Brno-venkov. Jedná se o prodloužení 
termínu čerpání úvěru z 15.6.2011 do 15.12.2011. ZM po-
věřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 74900010200346.

26. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze 
dne 15.10.2010, reg.č. 99000031038 uzavřené s Komerční 
bankou Brno-venkov. Jedná se o prodloužení termínu čer-

pání úvěru z 15.6.2011 do 15.12.2011. ZM pověřuje starostu 
města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 99000031038.

27. ZM rozhodlo směnit pozemky ve vlastnictví města 
p.č. 1782, k.ú. Újezd u Brna, za pozemky p.č. 1780/4  
a 1780/2, k.ú. Újezd u Brna ve vlastnictví fi rmy ELSEREMO, 
Stage Technology, a.s., vedené na LV č. 244. ZM pověřuje 
referentku V. Mrkvicovou vyvěšením záměru o směně výše 
uvedených pozemků. 

28. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na opravu 
havarijního stavu rychmanovského mostu, vedoucího přes 
řeku Litavu, fi rmě PARIS s.r.o. ZM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo, kdy cena za projektovou doku-
mentaci bude max. 120.000,- Kč.

29. ZM vzalo se souhlasem na vědomí zápisy z jednání o opravě 
koupaliště ze dne 5.5.2011 a přípis z 18.4.2011 a pověřuje 
Radu města zahájením výběrového řízení na projektanta na 
rekonstrukci koupaliště. 

USNESENÍ č. 9  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 20.6.2011

1. ZM rozhodlo požádat o dotační titul na revitalizaci lokality 
Nad Sklepy, Újezd u Brna.

2. ZM rozhodlo vykoupit všechny potřebné pozemky 
k realizaci chodníků a komunikace v lokalitě Nad Sklepy 
a ukládá Radě města, aby dosáhla na max. nejnižší mož-
nou cenu výkupu pozemku. 

3. ZM rozhodlo, že bude zpracována projektová dokumenta-
ce pro lokalitu - náměstí Sv. Jana a pověřuje Radu města, 
aby zpracovala celou tuto problematiku do zadání projek-
tu, včetně vypsání soutěže na projektovou dokumentaci.

4. ZM rozhodlo omezit vjezd na rychmanovský most, kte-
rý je v havarijním stavu. Právo vjezdu budou mít pouze 
osobní vozidla místních obyvatel. 

5. ZM ukládá Radě města, aby příjezdové cesty k mostu ne-
chala osadit patřičnými dopravními značkami.  

6. ZM vzalo na vědomí, že byla podána žádost o poskytnutí 
podpory z Operačního programu ŽP, výzva č. 27 OPŽP 
– revitalizace zeleně parku Újezd u Brna. ZM rozhodlo 
v případě, že bude tato dotace přidělena, tuto dotaci při-
jmout. 

7. ZM bere na vědomí, že 12.6.2011 bylo fi rmě KECIP s.r.o. 
oznámeno, že jsme odmítli námitky vznesené jejich fi r-
mou dne 24.5.2011 ve věci dodání šatních skříni do ZŠ 

Újezd u  Brna. ZM rozhodlo nepřijmout námitky fi rmy 
KECIP s.r.o. uvedené v jejich přípise ze dne 24.5.2011.

8. ZM vydává souhlas s klíčem pro rozdělení knih THONET 
MUNDUS A TI DRUZÍ. ZM rozhodlo knihy, které patří měs-
tu, dávat jako reprezentační knihy, např. k výročí, aj.

9. ZM rozhodlo zaobírat se možností zpracovat dokumentaci 
na objízdnou cyklostezku v k.ú. Újezd u Brna tak, aby byla 
napojena na cyklostezky sousedící. ZM ukládá Radě měs-
ta zaobírat se naplněním tohoto rozhodnutí. 

10. ZM rozhodlo odprodat pozemky p.č. 1565/6, 1565/3, 
1482/7, 1564/4, 1564/2, 1482/2, 1482/1, k.ú. Telnice  
panu Jiřímu Otřísalovi za částku 450,- Kč/m2. ZM pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 

11. ZM rozhodlo zadat fi rmě GEOCOMP, spol. s r.o., Musilova 
1, Brno II. etapu zaměření a zpracování dat stok kanali-
začního řadu A,AA,AB,AB-1,AB-1a,AB-2,AC,AF-1,AF-2,
AG,AG-1,AG-1a,AH pro GIS, nabídka z 2.5.2011, a to za 
cenu dohodou včetně DPH za 61.000,- Kč.

12. ZM rozhodlo zadat fi rmě GEOCOMP, spol. s r.o., Musilova 
1, Brno III. etapu zaměření a zpracování dat stok kanali-
začního řadu B,BA,BA-1,BA-2,BC,BD-1,BD-3,BF,BH,BH-1,
BH-2,BH-3 pro GIS, nabídka z 2.5.2011, a to za cenu do-
hodou včetně DPH za 55.000,- Kč.
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13. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene dle ust. § 50, písm. a občanského 
zákoníku, a to ve věci výstavby „Kanalizace a ČOV, Šaratice, 
Zbýšov, Hostěrádky- Rešov“. Jedná se o využití pozemku 
p.č. 2484/3, k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu měs-
ta podpisem smlouvy. 

14. ZM rozhodlo zahájit VŘ na výměnu oken na nemovitosti 
patřící městu č.p. 876, ul. 9. května, Újezd u Brna.

15. ZM rozhodlo vyvěsit záměr o prodeji 8 bytů v bytovém 
domě č. p. 876, ul. 9. května, pouze nájemníkům.        

16. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila dotaci na zatep-
lení vojenského objektu, včetně výměny oken a ústřední-
ho topení.   

17. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila dotaci na zatep-
lení radnice, výměny oken a topení. 

18. ZM rozhodlo o pořadí fi rem na  dodávku oken na ubytov-
nu pro soc. slabé: 

 1. PRAMOS, a.s., Brněnská 577, Šitbořice,
 2. OKNA MACEK, Nádražní 1701, Dubňany,
 3. MA – CONSTRUKT s.r.o., Příční 166, Brankovice.
19. ZM rozhodlo, že střecha na ubytovně pro soc. slabé bude 

z extrudovaného polystyrénu a tento bude přikryt izolační 
nepropustnou hmotou. 

20. ZM vzalo na vědomí, že třída v Základní škole Újezd 
u  Brna, na kterou jsme obdrželi dotaci 1.200.000,- Kč 
od JMK, je těsně před dokončením. Rada města povolila 
vícepráce, a to výměnu světel, která byla cca 25 let stará 
a neodpovídala normě.

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne  25.7.2011 

1. ZM rozhodlo nevydat souhlas k terénním úpravám na 
pozemcích p.č. 3359, 3361, 3364, 3365, 3366, 3367, k.ú. 
Sokolnice. Souhlas byl již podmíněn předpokladem, že 
pozemek p.č. 3365, k.ú. Sokolnice, který je ve vlastnictví 
města, bude řádně fi rmou Čegan Forest v.d., Šlapanice 
vykoupen. 

2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3, toto je vyrovnané.
3. ZM rozhodlo navýšit nájmy nebytových prostor, které 

město pronajímá o infl ační křivku vyhlášenou ČSÚ za rok 
2010, tj. o 1,5 %. 

4. ZM bere na vědomí, že byl předložen nový statický vý-
počet pro obřadní síň a také nově opravený projekt pro 
zastřešení obřadní síně. ZM přijalo statický výpočet a roz-
hodlo pokračovat v hrubé stavbě obřadní síně. 

5. ZM bere na vědomí zprávu o závazcích z přidělených do-
tací městu /viz příloha zápisu/. 

6. ZM bere na vědomí, že byla na Katastrálním úřadu 
pro Brno-venkov a Katastrálním úřadu Vyškov zapsá-
na změna hranic k.ú. Hostěrádky-Rešov a k.ú. Újezd 
u Brna. 

7. ZM vzalo na vědomí, že Doc. Ing. A. Skoupý, CSc. ukončil 
projektovou dokumentaci na tunelovou střelnici v býva-
lém vojenském objektu a pověřuje Radu města, aby bylo 
započato jednání s Policií ČR o společné výstavbě tune-

lové střelnice. ZM pověřuje Radu města, aby se zaobírala 
možností fi nancování této střelnice z cizích zdrojů.

8. ZM bere na vědomí zprávu podanou místostarostou Kar-
lem Hradským ohledně probíhajících a ukončených výbě-
rových řízení /viz příloha zápisu/. 

9. ZM rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi  
Městem Újezd u Brna, Petrem Kroumanem a ostatními 
účastníky, č.j. spisu 1191/11 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

10. ZM rozhodlo rozšířit zřizovací listinu ZŠ Újezd u Brna o vý-
uku hry na hudební nástroje a zpěvu. Dále rozhodlo, aby 
Bc. Mgr. Ivo Nejezchleb v dané věci jednal a vše adminis-
trativně zařídil.  

11. ZM rozhodlo odkoupit pozemky ležící pod komunikací 
na ul. 9. května. Jedná se o pozemky p.č. 1056,1057,
1055,1058,10589,1058/3, a to celé o výměře 209 m2 za 
cenu 350,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem 
smluv o odkoupení pozemků. 

12. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Karla Piguly z 25.7. 
2011 a přiděluje mu prostory k přechodnému ubytování 
v soc. ubytovně města. ZM pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy. 
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/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění platných předpisů/

Údaje o městu 

Adresa: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Právní forma: Město – územně samosprávný celek

IČO: 00282740

Telefonické spojení: 544 224 336, 544 224 218

Fax:  544 224 778

E-mailová adresa: obec.ujezd@oasanet.cz

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov

Číslo účtu: 4925641/0100

Počet obyvatel k 01.01.2010: 3.077

Počet obyvatel k 31.12.2010: 3.094

Počet členů zastupitelstva v roce 2010: 15

Počet veřejných zasedání: 12

V roce 2010 pracovaly fi nanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise výstavby, komise životního prostředí, komise kul-
turní, komise sociální a zdravotní a komise likvidační.

Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010:

Městské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 5 obecně závazných vyhlášek a 6 vnitřních směrnic k novému účetnictví.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet byl zveřejněn v době od 27.11.2009 do 14.12.2009 a schválen v ZM usnesením č. 39 dne 14.12.2009  
Příjmy celkem: 65.560 tis. Kč, výdaje celkem: 89.649 tis. Kč a fi nancováním salda příjmů a výdajů /přebytku/ ve výši 
24.089 tis. Kč.
V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami v rámci 
rozpočtu.
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Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách 
za rok 2010 v tis. Kč je následující:

Daňové příjmy 24.905,40 Kč

Nedaňové příjmy 9.664,50 Kč

Kapitálové příjmy 75,00 Kč

Přijaté transfery /dotace/ 40.416,70 Kč

Příjmy celkem 75.061,60 Kč

Běžné výdaje 40.383,20 Kč

Kapitálové výdaje 66.300,70 Kč

Výdaje celkem 106.683,90 Kč

Saldo příj. a výdajů po konsolidaci -31.622,30 Kč

Financování -31.622,30 Kč

Skutečné příjmy v roce 2010 108.732.795,17 Kč

Příjmy po konsolidaci  74.689.773,80 Kč

Z toho daňové příjmy 25.791.080,85 Kč

Nedaňové příjmy 11.617.985,58 Kč

Kapitálové příjmy 90.300,00 Kč

Přijaté transfery 71.233.428,74 Kč

Výdaje celkem 128.003.623,65 Kč

Výdaje po konsolidaci 93.960.602,28 Kč

Z toho běžné výdaje 69.507.250,38 Kč

Kapitálové výdaje 58.496.373,27 Kč

 

Saldo příj. a výdajů po konsolidaci -19.270.828,48 Kč 

Financování 19.270.828,48 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších fi nančních 
operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou 
k nahlédnutí na Městském úřadě – výkaz FIN 2-12, rozvaha, 
příloha a výkaz zisků a ztrát.

Majetek města – inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla prove-
dena ke dni 31.12.2010 na základě pokynu starosty města. 
Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 
2010 byla projednána na zasedání Zastupitelstva města dne 
18.1.2011. V  zápise o provedených inventurách je uvedeno, 
že dílčí inventarizační komise provedly na základě stavu účtů 
majetku v účetnictví fyzické kontroly a bylo zjištěno, že ko-
nečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům, 
zjištěným při fyzických kontrolách.

Celková hodnota majetku činí 585.322.549,47 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
Újezd u Brna

V roce 2010 město poskytlo příspěvkovým organizacím 
příspěvky na provoz ve výši 3.951.411,- Kč. Příspěvková org. 
MŠ v  loňském roce nevyčerpala z poskytnuté dotace ve výši 
900.000,- Kč celkem 8.394,62 Kč. Tato částka byla ponechána 
MŠ k vyčerpání v roce 2011. Rozpočet byl navýšen o 205.631,- Kč
na výměnu vodovodních baterií, nákup nerez stolu, nákup 
nábytku a písku do pískoviště. Město v MŠ provedlo výměnu 
kotlů a výměnu soc. zařízení v celkové částce 2.201.390,80 Kč 
z vlastních prostředků. 

Příspěvková org. ZŠ obdržela v roce 2010 příspěvek ve výši 
2.300.000,- Kč a navýšený rozpočet o příspěvky na opravu 
podlah ve 3 třídách, na dovybavení ŠJ a na interaktivní tabuli 
545.780,- Kč. Hospodářský výsledek ve výši 291.387,36 Kč 
je ovlivněn dotací z Nadace Partnerství ve výši 40.000,- Kč 
a z dotace od Jm kraje prostřednictvím MěÚ Újezd u Brna ve 
výši 50.000,- Kč. Dotace bude vyúčtována do března 2011. 
Zůstatek prostředků bude použit na opravu podlahy v učebně 
přírodopisu. Město dále zaplatilo 227.104,- Kč za nábytek do 
tříd ZŠ z rozpočtu města a 200.000,- Kč z dotace od Jm kraje.                                                                                                                                    
MŠ a ZŠ v roce 2010 od Jm kraje obdrželo dotace na mzdy 
a vzdělávání, které byly s krajským úřadem řádně vyúčtovány.
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Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkové orga-
nizace jsou k nahlédnutí na Městském úřadě u účetní po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích,
tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách jsou drobné nedostatky odstraně-
ny na místě. Např. MŠ bylo doporučeno snížit pokladní limit 
a v ZŠ dopracovat směrnici o DPH do konce roku 2010 .

Vyúčtování fi nančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel ÚZ přijato celkem vyčerpáno vráceno
od Úřadu práce na VPP 13229 a 13234 697.761,- Kč 697.761,- Kč
dotace hasiči 14004 1.385,- Kč 1.385,- Kč 
dotace na nábytek ZŠ
50.000,- Kč bude čerpáno v roce 2011

311 245.000,- Kč 195.000,- Kč          

na volby do Poslanecké sněmovny
dostaneme při fi n. vyp. za rok 2010 od Jm kraje 180,- Kč

98071 36.600,- Kč 36.600,- Kč

volby do zast. měst a obcí
dostaneme při fi n. vyp. za rok 2010 od Jm kraje 4.470,- Kč

98187 38.000,- Kč 38.000,- Kč      

na stavbu ČOV z roku 2009 čerpáno v roce 2010 1.636.908,61 Kč
zbytek bude dočerpán v roce 2011 na opr. kotelny – penzion 311 200.000,- Kč  200.000,- Kč
dotace na sčítání lidí, domů a bytů 98005 10.006,- Kč 10.000,- Kč 6,- Kč

Výše uvedené akce byly řádně při fi nančním vypořádání s krajem vyúčtovány.
Na stavbu ČOV město obdrželo dotaci ze SF ve výši 26.476.502,91 Kč a ze SFŽP 1.557.441,29 Kč. 
Akce bude v roce 2011 dokončena.
Na stavbu rybníka jsme obdrželi doplatek dotace z ERDP ve výši 4.551,70 Kč a ze SFŽP 267,74 Kč, jedná se o doplatek za rok 2009.
Na rekultivaci skládky jsme obdrželi ze SF 5.670.687,87 Kč a ze SFŽP 333.569,86 Kč. 
Akce bude v roce 2011 dokončena.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2010 na základě schváleného 
a upraveného rozpočtu

Organizace Částka Účel
Nadační fond ZŠ 30.000,- Kč na činnost s dětmi
TJ Sokol 20.000,- Kč na činnost s dětmi

15.000,- Kč příspěvek na hody
Příspěvek stárkům na hody 25.000,- Kč příspěvek na kroje
SK kopaná 20.000,- Kč na činnost s dětmi
Junák 15.000,- Kč na činnost s dětmi
Svaz diabetiků 17.000,- Kč na činnost organizace
Sel. hnutí 21.947,- Kč na činnost s dětmi + K24
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Organizace Částka Účel
ČSČK 2.000,- Kč na činnost s dětmi
Římskokatolická církev 118.000,- Kč na činnost a opravu
Adopce bangl. dětí 13.200,- Kč na školné
Aut. závody-Maverick 22.000,- Kč příspěvek na závody
Hasiči 35.000,- Kč příspěvek na výročí založení
Jamiro 5.000,- Kč příspěvek na činnost
Babské hody 10.000,- Kč příspěvek
Vzdělávací centrum 5.000,- Kč příspěvek na práci s dětmi
Svaz měst a obcí 10.524,20 Kč čl. příspěvek
Spolek Austerlitz 9.300,- Kč čl. příspěvek

Celkem bylo v roce 2010 poskytnuto 393.971,20 Kč.

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné fi nanční podpory z rozpočtu města. Příjemci dotací jsou 
povinni předložit vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2010 ještě do konce roku 2010. Všechny dotace byly ve stanoveném 
termínu vyúčtovány.  

Stav úvěrů k 31.12.2010

u KB Brno-venkov na budovu Telecomu 3.000.000,- Kč
u KB Brno-venkov na smuteční síň 1.444.275,91 Kč
u KB Brno-venkov na nákup has. auta 1.478.000,- Kč
u KB Brno-venkov na silnice a chod. 720.000,- Kč
u KB Brno-venkov na dostavbu DPS 2.236.000,- Kč
u KB Brno-venkov na nákup areálu MB Realu 1.365.000,- Kč
u KB Brno-venkov na stavbu ČOV 5.000.000,- Kč
Celkem 15.243.275,91 Kč

Výběrová řízení v roce 2010

Město v roce 2010 vyhlašovalo 10 výběrových řízení na veřejné 
zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení na 
rekonstrukci kotelny v Penzionu pro seniory, na akci Obřadní 
síň, rekonstrukci kotelny MŠ, dodávku nábytku pro MŠ a ZŠ 
a jiné akce.
Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu nebyly zjištěny nedostatky.
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou 
činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci roz-
počtu.

Město je od 1.5.2009 registrováno jako plátce DPH na stočné, 
poplatky z kabelové televize, za hlášení místního rozhlasu, za 
poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na 
majetek s pojišťovnou Kooperativa.
Město Újezd u Brna k 31.12.2010 vykazuje na základním 
běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši 
6.682.156,66 Kč, na účtu u ČSOB zůstatek 176.465,68 Kč a na 
účtu dotací 258,39 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy 
z výše uvedených peněžních ústavů k 31.12.2010.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2010

Přezkoumání hospodaření provedla fi rma TOP AUDITING s.r.o. 
Brno, číslo oprávnění Komory auditorů ČR č. 47, na základě 
uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010 mezi objednavatelem 
a  fi rmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (audi-
tor, oprávnění auditora KAČR č. 98), Ing. Jindřichem Víškem 
a Vladimírem Šrytrem. Přezkoumání bylo provedeno v soula-
du se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospoda-
ření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí v termínu od 1.9. do 3.9.2010 /příprava dokladů a dílčí 
přezkum/ a od 7.2. do 9.2.2011 byly provedeny závěrečné 
práce a zpracování zprávy. 
Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností ulože-
ných zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a dalšími předpisy a vedení účetnictví 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními 

předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření 
s fi nančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

Závěr zprávy:  
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.

Příloha – plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2010 je k dispozici na MěÚ v kanceláři účetní.  
Vypracovala: Jiřina Punčochářová

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 17.3.2011
Sňato z úřední desky: 4.4.2011 
Schváleno na zasedání Zastupitelstva města dne: 11.4.2011  

rozšíření programů  105.240,40 Kč 

nákup pozemků 2.412.645,00 Kč 

návěs sklápěcí  81.600,00 Kč 

zametací stroj IFA  140.400,00 Kč 

kolový mininakladač  468.000,00 Kč 

4 ks ukazatelé rychlosti  179.290,00 Kč 

multikára M30  478.800,00 Kč 

navýš. ceny has. auta CAS o el. naviják  76.000,00 Kč 

převod majetku z Min. obrany
- bezúplatný převod

 214.163,54 Kč 

darovací sml. MO na býv. voj. areál 41.310.124,75 Kč 

rozšíř. VO na Rychmanově u rybníka  16.259,30 Kč 

rybník ŠMOLDUS  4.118.341,00 Kč 

rozšíření VO - nasv. přechodů 
a parkoviště za ZŠ

 329.460,00 Kč 

pohonná jednotka DAKR 
včetně zametacího kartáče

 37.730,00 Kč 

skartovač EBA  14.988,00 Kč 

nabíječka autobaterií  7.130,00 Kč 

pobočková ústř. včetně dig. poboček  38.988,00 Kč 

2 ks telefon Panasonic  10.788,00 Kč 

stůl na výpočetní techniku  13.452,00 Kč 

2 ks zásahové obleky pro hasiče  28.200,00 Kč 

2 ks zásahová obuv pro hasiče  7.200,00 Kč 

2 ks přiby Gallet pro hasiče  15.600,00 Kč 

bezpečnostní poloh. pás pro hasiče  4.020,00 Kč 

čerpadlo kalové  4.424,00 Kč 

vyšívaná vlajka města  35.150,00 Kč 

nádoba na sklo 1100 l  7.400,00 Kč 

nádoba na papír a PET 2 ks  14.400,00 Kč 

AKCE V ROCE 2010 A NÁKUP DHM
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myčka nádobí Bosch 9.599,00 Kč
posypový nástavec za traktor 4.000,00 Kč
svítidla - Komenského 12.363,12 Kč
netbook - NB Asus 12.600,00 Kč
znak města, nápis 9.300,00 Kč
skener HP Scanjet 4.983,60 Kč
mobil Nokia C5 3.995,00 Kč
kompresor s hadicí a pneuhustičem 7.760,00 Kč
pračka Bosch - penzion 8.999,00 Kč
nádoba na papír 1 100 l 7.200,00 Kč

nádoba na plast 1 100 l 7.200,00 Kč
žerď na vlajky 3.000,00 Kč
bronzová socha - malá pieta 18.000,00 Kč
vysavač Lux 50.149,00 Kč
SW Loginet - evidence smluv 15.408,00 Kč
Opravy provedené v roce 2011
oprava povrchu komun. - U Parku 646.958,00 Kč
oprava el. inst. v poč. učebně ZŠ 89.580,00 Kč
opravy VO 96.010,62 Kč
Celkem k 30.6.2011 1 007 105,34 Kč

stůl učitelský - ZŠ 3 ks  12.816,00 Kč 

stůl pod počítač - ZŠ 3 ks  12.816,00 Kč 
skříně se zásuvkami - ZŠ 6 ks  56.160,00 Kč 
skříně s policemi - ZŠ  29.160,00 Kč 
kontejner pro ZŠ 3 ks  13.140,00 Kč 
soubor - perg., stůl a 2 lav. u penz.  100.000,00 Kč 
kladivo MAKITA HK  10.090,00 Kč 
skartovač - podatelna města  5.500,00 Kč 
motorový křovinořez BC2145  20.605,50 Kč 
PC NETIC INTEL CORE  19.068,00 Kč 
šatní skříň  5.616,00 Kč 
skříň - pořadače  9.619,20 Kč 
stůl jednací  3.650,40 Kč 
stůl přístavný  3.322,80 Kč 
kontejner pod stůl  4.362,00 Kč 
kanc. židle Saphira  5.318,60 Kč 
kolo Velmatti EXC Gross Acera  11.000,00 Kč 
5 ks zásahový kabát V FORCE  60.000,00 Kč 

hasicí přístroj pěnový  3.060,00 Kč 
motorový křovinořez Jonsered  12.169,50 Kč 
2 ks silniční retardér - ulice Příční  27.908,00 Kč 
parkoviště za poštou  1.582.859,00 Kč 
chodník ul. Družstevní  97.214,00 Kč 
chodník ul. Příční  614.231,00 Kč 
prodl. chodníku ul. Štefánikova  303.202,00 Kč 
budova Telecomu  3.582.290,00 Kč 
klimatizace  486.960,00 Kč 
tiskárna HP LJ P2035  4.748,40 Kč 
skartovač EBA  17.268,00 Kč 
záložní zdroj UPS APC Smart  13.286,40 Kč 
bezdrátový rozhlas Sarah  93.123,00 Kč 
vánoční výzdoba  54.860,50 Kč 
tažná tyč  4.680,00 Kč 
lešení  49.442,00 Kč 
Investice celkem za rok 2010  57 499 340,29 Kč 

AKCE V ROCE 2011 A NÁKUP DHM



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 23

DOTACE OBDRŽENÉ V ROCE 2010

Dotace od ÚP Brno-venkov 694.761,00 Kč
Dotace od JMK - sčítání lidu 10.000,00 Kč
Dotace od JMK - volby do Posl. sněm. 36.780,00 Kč
Dotace od JMK 
- volby do zastupitelstev měst a obcí

42.470,00 Kč

Dotace od JMK - nábytek ZŠ 195.000,00 Kč
Dotace od JMK - interakt. tab. pro ZŠ 50.000,00 Kč
Dotace od JMK - kotelna penzion 200.000,00 Kč
Dotace od JMK - školení hasiči 1.385,00 Kč
Celkem 1 230 396,00 Kč

Dotace od ÚP Brno-venkov 395.441,00 Kč
Dotace od ÚP Brno-město 82.829,00 Kč
Dotace od JMK - sčítání lidu 16.631,00 Kč
Dotace od JMK 
- kniha Thonet Mundus a ti druzí

130.000,00 Kč

Příspěvek pana Uhlíře 
-  kniha Thonet Mundus a ti druzí

58.000,00 Kč

DOTACE OBDRŽENÉ V ROCE 2011

Dotace od JMK pro ZŠ - projekt TUŽka 64.500,00 Kč
Dotace od JMK pro ZŠ 
- modernizace odborné pracovny 

1.108.165,80 Kč

Dotace od JMK 
- dostavba ubytovny sociálně slabých

300.000,00 Kč

Dotace od JMK - Územní plán 141.000,00 Kč
Celkem 2 296 566,80 Kč

ČOV
- z JMK přiděleno    2.250.000,00 Kč vyčerpáno    2.218.756,40 Kč k dočerpání      31.243,60 Kč
- ze Státního fondu přiděleno    2.165.188,76 Kč vyčerpáno    2.135.122,66 Kč k dočerpání      30.066,10 Kč
- ze SF/CF přiděleno  36.808.209,00 Kč vyčerpáno  36.297.086,58 Kč k dočerpání    511.122,42 Kč
Rekultivace skládky
- ze Státního fondu přiděleno    1.632.564,90 Kč vyčerpáno    1.420.335,71 Kč k dočerpání    212.229,19 Kč
- ze SF/CF přiděleno  27.753.603,30 Kč vyčerpáno  24.145.707,50 Kč k dočerpání 3.607.895,80 Kč

Podána Žádost o platbu č. 5 na částky po proplacení bude k dočerp.
      83.067,04 Kč ze státních fondů    129.162,15 Kč
1.412.139,82 Kč ze SF/CF 2.195.755,98 Kč

Sběrný dvůr
- ze Státního fondu přiděleno      182.939,40 Kč vyčerpáno      182.939,40 Kč k dočerpání  0,00 Kč
- ze SF/CF přiděleno  3.109.969,76 Kč vyčerpáno  3.109.969,76 Kč k dočerpání  0,00 Kč

ČERPANÉ DOTACE
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ROZESTAVĚNÉ STAVBY K 30.6.2011

k 1.1.2011 od 1.1.2011
do 30.6.2011

k 30.6.2011

0 prodl. kanalizace 0,00 Kč 13.850,00 Kč 13.850,00 Kč
1 sběrný dvůr 305.068,00 Kč 3.942.478,70 Kč 424.546,70 Kč
2 park u koupaliště 92.500,00 Kč 9.500,00 Kč 102.000,00 Kč
3 park před radnicí 0,00 Kč 170.479,00 Kč 170.479,00 Kč
4 střelnice 0,00 Kč 30.000,00 Kč 30.000,00 Kč
5 silnice ul. Školní 72.400,00 Kč 0,00 Kč 72.400,00 Kč
6 smuteční síň - hřbitov 2.126.775,91 Kč 6.000,00 Kč 2.132.775,91 Kč
7 ubytovna soc. slabých 0,00 Kč 198.058,00 Kč 198.058,00 Kč
8 ČOV 50.234.912,61 Kč 405.206,00 Kč 50.640.118,61 Kč
9 zdravotní středisko 244.982,00 Kč 24.000,00 Kč 268.982,00 Kč
10 vodovod 0,00 Kč 3.000,00 Kč 3.000,00 Kč
11 rekultivace skládky 7.065.065,50 Kč 23.579.805,20 Kč 30.644.870,70 Kč
12 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
13 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
14 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
15 3 apartmány hřiště 63.500,00 Kč 1.000,00 Kč 64.500,00 Kč
16 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
17 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
18 cesta k voj. areálu 8.800,00 Kč 0,00 Kč 8.800,00 Kč
19 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
20 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
21 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
22 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
24 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
25 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26 ZTV za tratí 64.000,00 Kč 0,00 Kč 64.000,00 Kč
27 revitalizace Nad Sklepy 85.000,00 Kč 1.000,00 Kč 86.000,00 Kč

Celkem 60.363.004,02 Kč 28.384.376,90 Kč 88.747.380,92 Kč
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Rozpočet celkem: příjmy  64.001,00 Kč 
   fi nancování  5.194,00 Kč 

   Příjmy celkem   69.195,00 Kč 

   Výdaje celkem  69.195,00 Kč 

Rozpočet na rok 2011 je vyrovnán.

Schválen v Zastupitelstvu města dne 6.12.2010.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 15.11.2010 do 1.12.2010.

Příjmy v tis. Kč
DPFO ze záv. činnosti pol.1111 4.050,00 Kč
DPFO ze sam. výd. činnosti pol.1112 1.000,00 Kč
DPFO z kap. výnosů pol.1113 350,00 Kč
Daň z př. práv. osob pol. 1121 5.200,00 Kč
Daň z přidané hodnoty pol. 1211 10.000,00 Kč
Daň z př. za obec 1.000,00 Kč
PDO 1.500,00 Kč
Popl. sběrný dvůr 50,00 Kč
Popl. ze psů 42,00 Kč
Za už. veř. prostranství 45,00 Kč
Za provoz hracích přístrojů 20,00 Kč
Odvod z provoz. loterií 20,00 Kč
Správní poplatky 90,00 Kč
Daň z nemovitosti pol. 1511 1.550,00 Kč
Splátky půjček 10,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků (ZD) 70,00 Kč
Z vydobývaných prostor 105,00 Kč
Vodné 300,00 Kč
Za pronájem vodovodu 300,00 Kč
Stočné 1.900,00 Kč
Služby ZŠ 175,00 Kč
Nájem ZŠ 60,00 Kč
Příjmy z knihovny 25,00 Kč

Výdaje v tis. Kč
Silnice (údržba a značení) 800,00 Kč
Chodníky (údržba) 800,00 Kč
Příspěvek na IDS 200,00 Kč
Vodovod 25,00 Kč
Kanalizace - provoz ČOV + revitalizace 5.010,00 Kč
Rybník - provoz 100,00 Kč
Příspěvek pro MŠ a ŠJ MŠ 900,00 Kč
Na opravu MŠ 250,00 Kč
Příspěvek pro ZŠ a ŠJ ZŠ 2.300,00 Kč
Na opravu ZŠ 500,00 Kč
Základní škola - mzdy 170,00 Kč
Místní knihovna 450,00 Kč
Ost. zál. kultury - Rychta 250,00 Kč
Zachování kult. památky 
(opr. křížů, kapličky)

200,00 Kč

Kabel. televize + místní rozhlas 600,00 Kč
SOZ - gratulace, vítání, svatby, 
koncerty, ples

400,00 Kč

Vydávání zpravodaje 100,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže 350,00 Kč
Koupaliště 300,00 Kč
Bytové hospodářství 1.000,00 Kč
Nebyt. hospodářství 500,00 Kč
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Příjmy v tis. Kč
Nájem Rychta 380,00 Kč
Příjmy za kabel. tel. 400,00 Kč
Nájem koupaliště 60,00 Kč
Služby byty 340,00 Kč
Nájem byty 1.800,00 Kč
Poplatek za hroby 40,00 Kč
Nájem za chlad. zař. - hřbitov 10,00 Kč
Nájem penzion 880,00 Kč
Služby penzion 1.000,00 Kč
Nájem DPS 1.040,00 Kč
Služby DPS 750,00 Kč
Pokuty - obec. policie 20,00 Kč
Ost. příjmy - obec 260,00 Kč
Nájmy z nebyt. prostor - ostatní 350,00 Kč
Nahodilé příjmy 50,00 Kč
Příjmy z úroků 125,00 Kč
Příspěvky a náhrady 50,00 Kč
Plánované dotace (od kraje) 1.466,20 Kč
Dotace na ČOV ze SF 112,00 Kč
Dotace na ČOV ze SFŽP 1.902,00 Kč
Dotace na revitalizaci skládky 25.103,80 Kč
Celkem příjmy 64.001,00 Kč

Výdaje v tis.Kč
Zpracování územního plánu 500,00 Kč
Veřejné osvětlení + opr. 1.800,00 Kč
Správa hřbitova
+ stavba smuteční síně

3.050,00 Kč

Svoz PDO 1.800,00 Kč
Sběrný dvůr na nebezpečný odpad 370,00 Kč
Revitalizace skládky (3729) 28.000,00 Kč
Péče o veř. zeleň a ost. prostory 2.000,00 Kč
Soc. příspěvky 50,00 Kč
DPS - provoz 1.400,00 Kč
Penzion - provoz 1.400,00 Kč
Policie 1.400,00 Kč
Obecní zastupitelstvo 1.700,00 Kč
Činnost místní správy 5.000,00 Kč
Pož. ochrana 800,00 Kč
Platby daní 1.000,00 Kč
Platba DPH 100,00 Kč
Příspěvky nezisk. organizacím 150,00 Kč
Služby - poj. majetku 400,00 Kč
Služby KB a úroky z úvěrů 470,00 Kč
Zdrav. středisko - výtah 2.000,00 Kč
Stavba bytů nad šatnou fot. hřiště 500,00 Kč
Přípravné projektové dokumentace 100,00 Kč
Celkem výdaje 69.195,00 

KčFinancování

pol. 8115 změna stavu
(zůstatek na účtě k 1.1.2011, v tom 34 tis. Kč  
k čerpání z dotace kraje na stavbu ČOV)

 6.119,20 Kč 

pol. 8123 úvěr na výtah ZS  2.000,00 Kč 
dočerpání úvěru na smuteční síň  1.000,00 Kč 

pol. 8124 splátky KB - 8 úvěrů
(na silnice a chodníky, na ČOV, MB Real, dostavba DPS, CAS, 
výtah ZS, smuteční síň, Telefonica 02)

-3.925,20 Kč 

Financování celkem  5.194,00 Kč 
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Mgr. Petra Bartáčková

Na Městském úřadě v Újezdě u Brna pracuji od října 2009 
a  od té doby do mé agendy přibyla řada úkolů, které vyplý-
vají z každodenních požadavků, se kterými se na náš úřad 
obracíte nejen Vy, občané, ale i ostatní úřady, státní instituce 
a právnické osoby. Řada z Vás se se mnou již osobně po-
tkala zejména ve spisovně města, kterou mám na starosti 
a jejíž modernizace a  zbudování v nových prostorách bylo 
z počátku mým hlavním úkolem. Vybrala jsem program pro 
archivaci, spisovna byla přestěhována do větší místnosti v prv-
ním patře městského úřadu a začala titěrná práce spočívající 
v prohlížení šanonů a zapisování všeho důležitého z dob dřívěj-
ších i ze současnosti tak, aby bylo možné co nejrychleji potřebné 
dokumenty vyhledat. K tomu jsem musela vytvořit i Spisový 
a skartační řád, kterým se řídí nejenom archivace dokumentů, 
ale i jejich oběh v rámci městského úřadu. Dále jsem vytvořila 
digitální archiv města, kde jsou zaevidovány všechny nosi-
če, které v  naší spisovně jsou. Kromě toho průběžně eviduji 
a ukládám i další dokumenty, které postupně vznikají a se 
kterými se již bezprostředně nepracuje. Toto se týká především 
výběrových řízení, účetnictví města, zápisů z rad i zastupitelstev 
a samozřejmě veškeré agendy našich občanů. 

Dalším mým úkolem je zajištění chodu kanceláře staros-
ty. Dostávám běžné i specifi cké úkoly týkající se komunikace 
se všemi, kdo se na úřad, případně pana starostu, osobně 
obrátí. Účastním se jednání na úřadě i mimo něj, vytvářím 
zápisy z jednání i kontrolních dnů. Zastupuji své kolegyně 
v době jejich nepřítomnosti. Připravuji podklady pro dotace, 
o které chce město žádat, a  sleduji aktuální dotační výzvy. 
Starám se o návštěvy, které do kanceláře starosty přicházejí, 
a věřte, že jich je vskutku mnoho. Připravuji zpravodaj měs-
ta a mám na starosti vedení agendy související s členstvím 
v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. Mimo toho zastupuji ma-
trikářku, ověřuji podpisy i listiny, pracuji s  Czech Pointem, 
vyřizuji žádosti občanů, fi rem, úřadů. Dělám jednoduše vše, 
co je třeba.

Dalším mým úkolem je organizace a příprava kulturních 
a společenských akcí, které město pořádá, zejména zabezpe-
čení městského reprezentačního plesu, venkovních koncertů 
v parku, které se tradičně konají každé léto, zájezdů a akcí pro 
seniory, i akcí pořádaných ve spolupráci s jinými veřejnými či 

soukromými subjekty. Svoji práci se snažím vykonávat profe-
sionálně s důrazem na osobní přístup ke každému, kdo se na 
mě obrátí. 

Velmi důležitou součástí práce na úřadě je také další vzdě-
lávání, proto jsem se v průběhu roku 2010 a začátkem roku 
2011 zúčastnila řady seminářů, školení i zkoušek. Úspěšně jsem 
složila zkoušky k ověřování shody opisu nebo kopie s  listinou 
a o ověřování pravosti podpisu, dále zkoušku odborné způso-
bilosti na úseku matrik a zkoušku odborné způsobilosti v so-
ciálních službách. Kromě toho si své odborné znalosti rozšiřuji 
v rámci kombinovaného bakalářského studia oboru Veřejná 
správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jana Jančová

Na Městském úřadě v Újezdě u Brna pracuji od poloviny 
června 2010. Od svého nástupu jsem se již s mnohými z 
Vás setkala při osobním jednání, ať už se toto jednání týka-
lo změny trvalého pobytu, nebo správního řízení při rušení 
údaje o trvalém pobytu. V současné době se však setkáváme 
z úplně jiného důvodu a tím je úhrada poplatků, které patří 
zcela do mého referátu. Vedení agendy evidence obyvatelstva 
není jediným mým úkolem. Kromě této agendy mám na sta-
rosti podatelnu, což dnes představuje vedení spisové služby, 

zleva: Petra Zrzavá, Mgr. Petra Bartáčková, Ing. Jana Jarošová, 
Věroslava Mrkvicová, Jana Jančová a Jiřina Punčochářová
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příchozí i odchozí poštu, datové schránky a další úkony. Starám 
se o úřední desku jak klasickou, tak elektronickou. Každý den 
zprostředkovávám hlášení místního rozhlasu tak, abyste jako 
občané měli co nejrychlejší informace. Jen s výběrem hudby je 
to někdy složitější, protože každý z Vás má rád něco jiného.

Dalším z mých úkolů je koordinace činnosti kulturní komi-
se, vedení její dokumentace, účast a zápisy na jejích jedná-
ních. S  touto činností úzce souvisí i organizování a příprava 
letních koncertů a dalších akcí pořádaných městem, na kte-
rých se společně s mými kolegyněmi podílím. Dále mám na 
starosti agendu komise životního prostředí, která představuje 
obdobnou činnost jako v případě kulturní komise.

Dále vyřizuji běžnou agendu, ověřuji podpisy a dokumen-
ty, vystavuji potvrzení z Czech Pointu. V průběhu mé práce 
na městském úřadě jsem absolvovala i řadu akreditovaných 
školení a seminářů, jako např. správní řízení na úseku evi-
dence obyvatel, písemná a elektronická komunikace, agenda 
evidence obyvatel a správní řízení, správa místních poplatků 
a  jejich vymáhání podle nového daňového řádu. Úspěšně 
jsem složila i zkoušku potřebnou k ověřování shody opisu 
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a dále 
zkoušku odborné způsobilosti na úseku evidence obyvatel, 
která je nezbytnou podmínkou pro moji práci. Snažím se ke 
své práci připojit kromě profesionality také osobní přístup.

Ing. Jana Jarošová

V únoru roku 2010 jsem se přihlásila do výběrového řízení 
na účetní města Újezd u Brna. Toto jsem vyhrála a na Městský 
úřad v Újezdě u Brna jsem nastoupila 16.8.2010. Do ledna 
2011 jsem pracovala na zkrácený úvazek 5 hodin denně. Bě-
hem této doby jsem se seznámila s chodem účetní jednotky, 
účetními postupy a rozpočtem města. Zpočátku jsem účtova-
la doklady předkontované paní referentkou Punčochářovou 
a  postupně přebírala účetní povinnosti. Od konce listopadu 
jsem spolupracovala na inventurách jak fyzických, tak dokla-
dových a v lednu jsme společně s paní Punčochářovou zpra-
covali závěrku města. Auditem nebylo nic vytknuto. Od února 
pracuji na plný úvazek a přebrala jsem zodpovědnost za ve-
dení účetnictví, sestavování a sledování rozpočtu. Vzhledem 
k přechodu na účetnictví státu v roce 2010 je stále spousta 
novinek, mění se způsoby účtování, vychází nové předpisy, 
takže práce se rozhodně nestává jednotvárnou. Závěrem 

bych chtěla poděkovat paní Punčochářové za její pomoc, rady 
a zkušenosti, kterými mi pomohla proniknout do problemati-
ky účtování obcí a sestavování rozpočtu.

Věroslava Mrkvicová

V době, kdy jsem nastoupila na náš úřad, byl ještě Újezd 
nenápadnou obcí, která se však v roce 2005 změnila v město. 
Vzrostl počet obyvatel a narostla samozřejmě i agenda, kterou 
je nutné na úřadě zpracovat. Zřejmě nejdůležitějším mým 
úkolem je vedení hlavní pokladny města. To představuje ne-
jenom příjmy či výdaje v hotovosti, ale i kompletní evidenci 
všech plateb, které je možné z pohledu zákona a daňových 
předpisů přes pokladnu provést.

Dále mám na starosti evidenci pozemků a nemovitostí, 
převody nemovitostí a pozemků v majetku města, přidělování 
čísel popisných, nájemní smlouvy apod. S tímto souvisí i ve-
dení agendy a dokumentace stavební komise města, která se 
snaží co nejdříve občanům odpovědět a sdělit případné sta-
novisko tak, aby jejich stavby a plány nebyly brzděny.

Hlavním mým úkolem v rámci samosprávné činnosti měs-
ta je vytváření zápisů ze zasedání zastupitelstva a rady města. 
Často se jednání zastupitelstva protáhnou do noci a věřte, že 
nikomu z přítomných není co závidět.

Dále občanům vydávám výpisy z Czech Pointu, vedu agen-
du spojenou s povoleními výherních hracích přístrojů, ověřuji 
listiny a podpisy a mnoho dalšího. Samozřejmě že moje práce 
spočívá také ve vyřizování nejrůznější korespondence a žádos-
tí od občanů i jiných úřadů.

Jiřina Punčochářová

V roce 2010 jsem prováděla následující práce:
Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky. Sledování 

stavu fi nančních prostředků na bankovních účtech, kontrola 
zůstatků, příjem došlých faktur a jejich kontrola správnosti, 
provádění zúčtovacího styku s bankou, vydávání faktur včetně 
kontroly uhrazení, vedení nedoplatků, zajišťování inventa-
rizace majetku závazků, sestavování účetní závěrky, vedení 
účetních knih, účtování o stavu a pohybu majetku, o výdajích 
a příjmech a zpracovávání výsledků hospodaření. Vyplňování 
statistických hlášení o majetku města.
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Dotace – vyhodnocení státních dotací včetně ekonomic-
kých povinností z dotačních smluv:
a/ RA 80, RA 81 - aktualizace dle skutečného čerpání dotace,
b/ kontrola faktur ve vztahu k dotačním podmínkám,
c/ ekonomické vyhodnocení akcí – žádost o trvalé přidělení.

Komunikace s krajským úřadem – ekonomické oddělení.
Sestavování rozpočtu města včetně rozpisu položek a jed-

notlivých organizací včetně výhledu. Sledování rozpočtu, 
provádění úprav rozpočtu, rozpočtových změn a celkové sle-
dování hospodaření města atd. 

Provádění fi nanční kontroly příspěvkových organizací zří-
zené městem, tj. kontrola zůstatku pokladny, kontrola rozpoč-
tu, účtování a náležitostí účetních dokladů, kontrola účetních 
knih, směrnic v mateřské a základní škole. Kontrola pokladny 
v knihovně města.Vedení pokutových bloků městské policie 
včetně vyúčtování s KÚ ve spolupráci s velitelem MP.

Dále jsem prováděla zaučování nové pracovnice na kom-
plexní vedení účetnictví od roku 2011.

Komplexní výkon matriční agendy – úmrtí, sňatky – zápi-
sy do matričních knih a vedení těchto knih také v počítačové 
sestavě, ověřování podpisů a listin, vybírání správního po-
platku, změny jména a příjmení (dle zákona č. 500/2004 Sb., 
Správní řád vedeno ve správním řízení), vydávání druhopisů 
matričních dokladů a statistická hlášení. Vyřizování žádostí 
o vydání osvědčení o státním občanství. Vyřizování ztrát OP 
a vydávání potvrzení. Zasílání gratulací občanům při životním 
jubileu 50, 60, 70, 80 a více. Zajišťování osobního blahopřá-
ní starostou při příležitosti zlaté a železné svatby. Pozvání 
a příprava na vítání narozených dětí v obřadní síni. Vyplňování 
statistických hlášení. Komunikace s MÚ Šlapanice.

Vedení personální agendy a mzdové účetnictví.
Sepisování pracovních smluv, pracovních výměrů, pracov-

ních náplní a dohod o pracovní činnosti a dohody o provede-
né práci včetně přihlášení zaměstnanců na OSSZ Brno-venkov 
a přihlášení zaměstnance u příslušné ZP, vedení ELDZ, zá-
počtových listů a odhlašování zaměstnanců, vydávání potvr-
zení pro soc. dávky. Od 1.1.2009 výpočet dávek nemocenské-
ho včetně výkazů pro OSSZ.

Zajišťování výplaty a zúčtování platu, výpočet a provádění 
srážek z platu, zajištění agendy daně z příjmu ze závislé čin-
nosti, pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Zasílání 
hlášení ZP a OSSZ o vyplacených mzdách zaměstnanců, vypl-

ňování statistických hlášení o mzdách. Komunikace s Úřadem 
práce při vyřizování žádostí – zaměstnanci na VPP.

Prováděla jsem také hřbitovní evidenci, poplatky a sepiso-
vání smluv na hrobová místa.

Provádění změn nájmů v obecních bytech /876, 961/, za-
sílání výměrů a předávání změn pro SIPO v bytech. V případě 
nepřítomnosti pokladní jsem prováděla zástup. Dále jsem za-
stupovala pracovnici v době její nepřítomnosti při vyřizování 
žádostí o OP, vybírání správního poplatku, přijímání a vydá-
vání nových dokladů. 

V roce 2011 jsem na MěÚ pouze na poloviční pracovní úva-
zek, kdy většinu účetní práce převzala Ing. Jana Jarošová a já 
se věnuji převážně matrice.

Petra Zrzavá

Na Městském úřadě v Újezdě u Brna pracuji od května 
2007. Za tuto dobu mohli mnozí z vás poznat osobně mou 
práci při plnění běžné úřední agendy, jako je vyřizování do-
kladů, přihlášek do DPS, Penzionu pro seniory, ověřování listin 
a podpisů a podobně. Kromě této práce zahrnuje mou čin-
nost zpracovávání mnoha listin a dokumentů, podání žádostí 
občanů, fi rem a organizací směřujících k rukám uvolněných 
funkcionářů města, členů rady i některých komisí. 

Specifi ckou částí mé práce na městském úřadě je zajišťo-
vání chodu sekretariátu starosty. Patří k němu péče o ofi ciální 
návštěvy a hosty pana starosty, zajišťování občerstvení a často 
i účast při jednáních včetně provádění zápisů z jednání a kon-
trolních dnů. Také hlavní týdenní porady za účasti pracovní 
skupiny města jsou v mé kompetenci zejména při koordinaci 
a vyhodnocování úkolů stanovených starostou města.

Další oblastí práce je koordinace činnosti sociálně-zdravot-
ní komise a vedení její dokumentace.

Během roku zajišťuji i jednorázové akce města, jako je 
tradiční městský reprezentační ples, letní venkovní koncerty 
v příjemném prostředí parku nebo zajišťování akcí pořádaných 
Krajským úřadem. 

V popředí mé práce na městském úřadě je osobní kontakt 
s občany města, při kterém se snažím k rutinnímu úřednímu 
postupu přidat vstřícný osobní rozměr.
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Věra Lísková

Když jsem v dubnu roku 2004 
nastoupila do újezdské knihovny 
jako knihovnice společně s Dariou 
Matouškovou, sama jsem nečeka-
la, že mě  tato práce až natolik nad-
chne a  bude bavit. Je to už tedy 

7 let a práce knihovnice mě stále baví. Už jako dítko školou 
povinné jsem ráda navštěvovala knihovnu ve svém rodném 
bydlišti v Chrlicích. 

Tenkrát byl systém půjčování knih jiný než je dnes. Určitě 
si mnozí z Vás pamatují na starý katalog s lístečky, který byl 
umístěn hned při vstupu do knihovny a kde jste si mohli najít 
všechny informace o knize, o kterou jste měli zájem. Katalog 
byl uspořádán podle autorů, a to abecedně. Také určitě pama-
tujete na kartičky vložené v knihách a na nich datum výpůjčky  
a číslo čtenáře, kde jste si sami mohli vyčíst, zda jste již knihu 
měli půjčenou. Ale to je již minulostí.

Od května roku 2006 máme knihovnu plně automati-
zovanou, což znamená, že celý knihovní fond je zaveden 
v počítači. A tedy zmizel z knihovny starý lístkový katalog 
a lístečky z knih. Knihy se dnes půjčují přes počítač a každá 
kniha má svůj čárový kód. Víme, že hlavně ti dříve narození 
tento moderní pokrok nepřijali s nadšením a dlouho jim 
chyběly oblíbené lístečky v knihách. Nedá se nic dělat, doba 
jde dopředu a  my s ní. V letošním roce se čtenáři dočkali 
i nových čtenářských průkazů, a to v podobě kartičky, která 
obsahuje číslo a  jméno čtenáře, čárový kód a je zalamino-
vána. Tak se defi nitivně rozloučíme i se starými čtenářskými 
průkazy, kam se zapisovalo datum a počet půjčených knih. 
A také nás čeká loučení s nynějšími prostorami knihovny a tak 
snad již brzy na shledanou v nových prostorách.

Daria Matoušková

Knihovna v Újezdě u Brna nese 
nový název MĚSTSKÁ JIRÁSKO-
VA KNIHOVNA, který zastupitelé 
města odhlasovali v  létě roku 
2009. Tímto se vracíme k původ-
nímu názvu Jiráskovy knihovny 

z roku 1934, v níž později působil jako knihovník pan Rudolf 
Kopeček. Za celou tuto dobu se knihovna několikrát stěhovala 
(budova staré školy, místnosti MNV, ulice Nádražní, budova 
pošty).

Letos nás čeká přemístění v pořadí již páté. Doufejme, 
že prostory, které pro nás náš zřizovatel - tedy Město Újezd 
u  Brna - najde, bude změnou k lepšímu. Rozhodně nejde 
o lehký úkol. Vy, kteří jste pravidelnými návštěvníky knihovny, 
víte, že se již delší dobu potýkáme s nedostatkem místa. Rov-
něž umístění v patře budovy bez výtahu činí hlavně seniorům 
velké problémy. Při besedách s žáky ZŠ, kteří knihovnu pravi-
delně navštěvují, bychom v prostornějším dětském oddělení 
mohli zrealizovat zábavnější činnosti (hry, výtvarné práce 
apod.), a tím děti přivést k většímu čtenářskému zájmu.

Věříme, že nové prostory nám umožní alespoň částečně 
vyřešit tyto současné nedostatky.

I když se v dnešní době počítačů, internetu a televize větši-
na knihoven potýká s úbytkem čtenářů, u nás se pokles čtená-
řů v loňském roce výrazně neprojevil. I nadále Vám s kolegyní 
rády poradíme při výběru knih nebo časopisů, studentům při 
výběru povinné četby, okopírujeme Vám dokumenty nebo 
umožníme využít internet zdarma. Snad se nám podaří zpří-
jemnit Vám pobyt v knihovně k Vaší plné spokojenosti.

Michaela Bímová

Vážení občané,
byla jsme požádána o článek do 
újezdského zpravodaje, který se 
má týkat sportovního areálu za 
školou. 

Sportovní hala je využívána 
pravidelně po celý rok. Samozřejmě přes zimní období více, 
ale i v jarních a letních měsících je zaplněna programem jako 
je odbíjená, fl orbal, nohejbal a malá kopaná. 

Stane se, že při plném provozu dochází k poškozování 
a opotřebovávání zařízení, která se nám zatím daří odstraňo-
vat za pomocí zřizovatele Města Újezd u Brna a pana školníka 
Jana Pártla. 

Z hlediska obsazenosti sportovní haly je hlavním sportem 
tenis, který se provozuje na dvou kurtech s umělým povr-
chem. Hraje se zde 15 let a rozmach tohoto krásného sportu 
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je nebývalý. Každoročně se zde pořádají turnaje pro domácí 
i cizí hráče i hráčky. Tyto turnaje přilákají hodně sportovců, ale 
i diváků. S blížícím se jarem každoročně pořádáme brigádu na 
kurtech, aby na ně nedočkaví tenisté mohli co nejdříve vyra-
zit. V letošním roce se akce setkala s nebývalým úspěchem. 
Parta asi 30 hráčů v čele s Janem Pártlem a místostarostou 
Karlem Hradským dala kurty po zimě do perfektního stavu. 
Tímto všem děkuji za pomoc, díky které mohla sezóna bez 
problémů začít.

K odpočinku všem, ať hráčům nebo přihlížejícím, slouží 
„Klub odložených mužů“, který byl vybudován městem. Hráči 
zde mohou relaxovat po sportovním vyžití. 

Přijďte si zasportovat, na tenis není nikdy pozdě, protože 
přináší mnoho radosti a pobavení.

Milan Kousal

Ochrana životního prostředí.
Cílem třídění odpadů je vy-

třídit jednotlivé druhy a poté je 
využít jako druhotné suroviny. 
Komunální odpad se třídí podle 
materiálu, tedy na papír, sklo, 

plasty, nápojové kartony, bioodpad, kovy, elektroodpad 
a nebezpečný odpad. 

V Újezdě u Brna máme k tomu určená místa, která jsou 
vybavena kontejnery na papír, plasty a sklo. V současné 
době byly umístěny v prostoru u fotbalového hřiště a u po-
travin Jirex stacionární kontejnery na drobná elektrozařízení 
a baterie. 

Ostatní výše uvedený odpad lze odevzdat na sběrném 
dvoře, který je v prostoru bývalého MB Realu (cihelna), na 
ulici Štefánikova. Pro veřejnost je sběrný dvůr otevřen od 
pondělí do pátku od 12:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 
8:00 do 16:00 hodin (polední pauza je v sobotu od 12:00 
do 13:00 hodin). Jiný termín lze dohodnout na tel. čísle
725 171 844. 

Na sběrný dvůr je možné v současné době odložit mimo 
nebezpečného odpadu veškerý odpad. Nebezpečný odpad 
se odváží ve spolupráci s fi rmou SITA CZ, a.s. vždy na jaře 
a na podzim. Náklady spojené s likvidací platí město Újezd 
u Brna. Termín je vždy vyhlášen městským rozhlasem a další 

informace visí v městských vývěskách. V současné době je 
již ukončena výstavba nového sběrného dvora, který bude 
mít nová pravidla stanovená provozním řádem. 

Nový sběrný dvůr splňuje všechny předpisy a požadavky 
zákona o ukládání odpadů.

Simona Pospíšilová

Klubovna pro děti a  mlá-
dež je v provozu od 2. září 
2006. Původně byla umístěna 
v místním parku u koupaliště, 
kde mají děti a  mládež k dis-
pozici skateboardové hřiště.

Od 1. března 2011 je klubovna na četné žádosti rodičů pře-
stěhována do areálu základní školy. Provoz klubovny je vždy 
v pracovní dny od 14 do 19 hodin. Slouží dětem a mládeži 
k vyplnění jejich volného času, kde se mohou scházet se svými 
kamarády. K vnitřnímu vybavení patří společenské hry, stolní 
fotbal, kulečník, DVD přehrávač, televize, hi-fi  věž a počítače 
s přístupem na internet. Za klubovnou je umístěno menší 
hřiště s basketbalovými koši, kde si děti mohou zahrát různé 
hry a věnovat se různým sportům, jako je basketbal, fl oorball, 
tenis, fotbal, kuželky, šipky a mnoho dalších.

Děti jsou zde pod dohledem kulturně výchovné pracov-
nice. Dohlíží na bezproblémový chod, zařízení klubovny 
a samozřejmě na svěřenou mládež. Pro děti připravuje různé 
zábavné hry nebo soutěže a výtvarné akce.

Co dodat na závěr? Přijďte se podívat na novou klubovnu, 
kde Vaše děti tráví nebo můžou trávit svůj volný čas. Budeme 
se na Vás těšit.

I takto tráví děti čas v klubovně mládeže
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
MĚSTSKÁ POLICIE mobil 602 500 58 tel. 544 224 901
POLICIE ČR Židlochovice mobil 602 647 422 tel. 547 238 103

fax 974 626 768 e-mail: boopzidl@mvcr.cz
PORUCHY PLYNU 1239
PORUCHY EL. PROUDU E.ON tel. 800 225 577
OHLAŠOVNA PORUCH TELEFONNÍCH STANIC pevné linky - tel. 800 184 084
3 C BRNO, s.r.o. - KABELOVÁ TELEVIZE   pan Matula mobil 604 919 004
INFORMACE O TELEF. ČÍSLECH Telefónica O2 1180
INFORMACE IDS tel. 543 174 317 www.idsjmk.cz

vyhledávání spojů www.idos.cz
tel. 543 174 317 www.idsjmk.cz

VAK VYŠKOV, vodovody a kanalizace bezpl. linka 800 137 239 - nepřetržitý provoz - poruchy
tel. 517 324 932 - dispečink Vyškov, Po-Pá 6,00 - 21,30
tel. 544 221 809 - odečty stavu

Chceme mít stále pěkné město?
Není snad žádný, kdo by vyslovil zápornou odpověď. 

S pěkným prostředím přímo souvisí udržování pořádku. Sa-
mozřejmostí všech slušných lidí je pořádek nejen vnímat, ale 
tento pořádek také udržovat. U většiny našich občanů je již 
zvykem využívat zbudovaná sběrná místa v našem městě na 
tříděný odpad. 

Takových míst máme sedm – na ulicích Rozprýmova, 
Sušilova, U  hřiště, Na Zahrádkách, Rybářská, Štefánikova 
a v areálu MB Real. 

V tomto areálu je již také vybudováno Sběrné středisko od-
padů – kolaudace proběhne 2.8.2011, do kterého bude mož-
no ukládat téměř veškerý odpad produkovaný v našich do-
mácnostech. Uznatelné náklady na tuto stavbu činily celkem 
3.658.788,- Kč a stavba byla fi nancována jak z peněz Evropské 

unie ve výši 3.109.970,- Kč (85 %), tak ze státního rozpočtu 
ČR ve výši 182.939,- Kč (5 %) a rozpočtu města Újezd u Brna 
ve výši 365.879,- Kč (10 %).

Do míst určených na tříděný odpad se však smí ukládat 
pouze jednotlivé druhy – směsný plast (PET lahve, plastové 
hračky apod., tzv. kompozitní obaly od mléka, džusů...), sklo 
jak bílé tak barevné, papír. Jiný odpad se v těchto místech 
ukládat nesmí, což někteří občané nerespektují, následně 
dokonce tento stav kritizují a poukazují na vzniklý nepořádek. 
Pracovníci města – Rychlá rota – má potom práci navíc.

Z pěkného prostředí nejen domácího, ale i veřejného, jsme 
snad schopni mít všichni radost a svým přístupem toto pro-
středí ještě vylepšovat. Všem těm, kteří přikládají ruku k dílu je 
třeba, a rádi to děláme, poděkovat.

Karel Hradský
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Ing. Zdeněk Máca

8.1.1953 - 28.12.2010

dlouholetý radní města Újezd u Brna, předseda stavební komise

Konec roku 2010 mě zastihl mimo město Újezd u Brna. Byl jsem v zahraničí. 
Tam jsem obdržel zprávu, že se Ing. Zdeněk Máca večer ztratil. Doufal jsem, 
že je to planá informace. Bohužel, po dvou dnech naděje i beznaděje byly 
nalezeny ostatky a pak už jenom skutečný smutek a otázka: „Muselo se tak 
stát? Kdo to zavinil?“ Odpověď je zbytečná. Nikdo už život Zdeňkovi nevrátí. 
Poté jsme se s ním 8.1.2011 rozloučili a na účastnících pohřbu bylo vidět, že 

jeho smrti nevěří. Byli jsme nejenom překvapeni, ale v hloubi srdce to všechny bolelo. Člověk, který pro rozvoj města vykonal 
kus díla, nejenom jako předseda stavební komise, nejenom jako vedoucí stavebního úřadu, najednou nebyl. Neznal slovo 
„nejde to“. Jako vedoucí stavebního úřadu nevyhledával problémy. Snažil se lidem nezištně dopomoci k tomu, aby si mohli 
domy opravit, aby si mohli domy postavit.

Za to mu děkujeme.

Pravidelně přicházel na radnici se svým milým úsměvem, s vtipností. Rozdával kolem sebe radost. Za jeho úsměvem byl 
mnohdy cítit i smutek, a tak nám nezbývá, než se vyrovnat s jeho ztrátou. Říct mu sami, děkujeme.

Je nutné dodat, že ten den zemřeli dva lidé. V obou případech šlo o nehodu. Přivádí to k zamyšlení. Muselo to být? Avšak nic 
nám tato otázka, ale ani odpověď nepomůže.

Jan Hradil

Vždycky, když doděláme velkou investici, těším se, že budou 
peníze na kulturu, na sport, na práci s mládeží. V tu chvíli se ob-
jeví nová neočekávaná investice. Tak je tomu i s rychmanovským 
mostem za koupalištěm. Není jisté, komu patří. Ve chvíli, kdy se 
objevil havarijní stav, k mostu se nikdo nezná. Kraj tvrdí, že je 
to most náš, a tak nám nezbylo nic jiného, než v posledním za-
stupitelstvu rozhodnout, že jej opravíme. Je zadána projektová 
dokumentace a předpokládaná cena mostu je 6.000.000,- Kč. 
A opět žádné plány, pouze sehnat peníze na opravu.

Jan Hradil

KDY TO VLASTNĚ SKONČÍ?
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Právě jsme skončili rekultivaci obrovské ekologické 
zátěže újezdského katastru. V roce 1992 dostal Újezd 
u Brna za nařízenou povinnost rekultivovat skládku. 
Teprve v roce 2010 jsme získali peníze z Evropské 
unie, a  to nemalé. Rekultivace skládky bude stát 
celkem 32.651.298,- Kč, z toho příspěvek z fondu 
Evropské unie činí 27.753.603,- Kč (85 %), příspěvek 
ze SFŽP ČR 1.632.565,- Kč (5 %) a příspěvek města 
Újezd u Brna 3.265.130,- Kč (10 %). I zde si může-
me položit otázku, jak je možné, že skládka, která je 
25 let zavřená, byla trvale doplňována a doplňována. 
Podstatou rekultivace skládky je, že se skládka upra-
ví a překryje fólií, která zabezpečí, aby nedocházelo 

k vylouhování a prosaku spodní vody. Plocha rekultivované skládky je 18 500 m2 a celkové množství odpadu 130 000 m3. Po 
dokončení recyklace této skládky a zpracování 53 000 m3 zeminy jsme vysadili 1 500 stromů a keřů. Vznikne tam nádherný park. 
Škoda, že tak blízko Sokolnic, nikoliv Újezda.

Představte si, že minulý týden se na rekultivované skládce již vyseté trávou a osázenou novými stromy a keři objevila nová 
hromada. 

Jan Hradil

TISKOVÁ ZPRÁVA 
V měsíci květnu byla ve městě Újezd u Brna dokončena stavba Rekultivace 

skládky TKO Újezd u Brna. Realizací projektu došlo k rekultivaci skládky o ploše 
18 500 m2. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudrž-
nosti) a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 32.651.298,- Kč, 
z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 27.753.603,- Kč (85 %), ze 
SFŽP ČR 1.632.565,- Kč (5 %) a vlastní prostředky města Újezd u Brna byly 
3.265.130,- Kč (10 %).

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Tato fotografi e je dokladem stavby. Evropská unie nám dá na zbudování 3.109.970,- Kč (85 %), SFŽP 182.939,- Kč (5 %) 
a příspěvek města Újezd u Brna bude činit 365.879,- Kč (10 %). Celkové uznatelné náklady tak dosáhnou 3.658.788,- Kč. Máme 
již zpracován provozní řád sběrného dvora a v brzkém čase bude zpracován i ceník.

Jan Hradil

TISKOVÁ ZPRÁVA
V květnu 2011 byla ve městě Újezd u Brna dokončena výstavba Sběrného 

střediska odpadů. Cílem projektu je zlepšení služeb pro občany v oblasti sběru 
odděleného odpadu a celkové zlepšení nakládání s odpady ve městě Újezd u Brna 
a nejbližším okolí.

Realizací projektu došlo k navýšení kapacity třídění odpadu o 815,8 t/rok. 
Ve sběrném středisku budou separovány: papír, sklo, plasty, PET láhve, textil, 

kovy, dřevěný, betonový, cihelný, objemný, biologický i nebezpečný odpad, léky, 
zářivky...

Projekt je spolufi nancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) 
v  rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu jsou 
3.658.788,- Kč. Podpora z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí 
ČR bude 3.292.909,- Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Zhruba 1,5 roku řešíme černou 
skládku za ulicí Legionářskou na po-
zemku p.č. 1280. Tento pozemek patří 
Správě železniční dopravní cesty, státní 
podnik, a po více než roční korespon-
denci jsme si navzájem dokázali, že po-
zemek nepatří městu, ale právě SŽDC. 
Vstřícnost pana ředitele Ing. Oldřicha 
Bambuly, ale i Ing. Miroslava Homoly 
umožnila, že státní podnik již uklidil 
50 % černé skládky a pro zajímavost 
odhad nákladů s touto likvidací je 
380.000,- Kč. Toto vše musí zaplatit 
SŽDC, ale jakým právem? Vždyť tuto 
skládku za více než 40 let vytvořili lidé 
bydlící v Újezdě u Brna! Je více než 
šokující, že je hotová první etapa, za kterou jsme jim vděčni, a už nyní lidé na toto místo naváží nový nepořádek. Zákon na to 
pamatuje. Věřte, že pokuty jsou za něco podobného opravdu vysoké. Proč to lidé dělají, je mi nepochopitelné. Máme sběrný dvůr. 
Proč lidé neodvezou nepořádek do sběrného dvora. 

Jan Hradil

1) Výtah – dostavba zdravotního střediska
 Úvěr od KB výši 2.000.000,- Kč, zatím nečerpáno.
 Rozpočtováno 2.000.000,- Kč v § 6171.
2) Bezdomovci 
 Dotace ve výši 300.000,- Kč.
 Nerozpočtováno.
3) Silnice mezi parkem a Elseremem + parkování 

pro komunikaci s penzionem (4 místa)
 Financování z cizích zdrojů není zajištěno.
 Rozpočtováno v § 2212 a v § 2219 580.000,- Kč.
 4) Lokalita Nad Sklepy 
 Financování z cizích zdrojů není zajištěno. 
 Před vydáním stavebního povolení.
5) Smuteční síň
 Úvěr od KB výši 5.000.000,- Kč. Čerpáno 1.444.276,- Kč, 

zbývá k dočerpání 3.555.724,- Kč.
 Rozpočtováno 3.000.000,- Kč v § 3632.

PLÁNOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ AKCE – FINANCOVÁNÍ

 Vydáno stavební povolení, postavena hrubá stavba 
 (je zaplacena).
6) Rychmanovský most u koupaliště
 Nerozpočtováno. Zadán projekt.
7) Projektová dokumentace na koupaliště
 Předpokládaná cena cca 1.500.000,- Kč.
 Rozpočtováno 500.000,- Kč v § 3412 
 (mělo být na apartmány u hřiště).

Příprava na nové koupaliště

Dne 10.08.2011 se sešli na radnici zástupci fi rmy 
Hutní projekt Frýdek-Místek a starosta města a projedna-
li studie na přípravu projektové dokumentace pro zbudo-
vání nového koupaliště. PB
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V Újezdě máme dvoje veřejné záchody. Veřejné záchody 
v zastávce před radnicí, o kterých se před „x“ lety velice in-
tenzivně diskutovalo, zda jsou či nejsou zapotřebí, zda jde 
o  vhodné místo. Dnes si už ani neumíme představit, že by 
v daném místě nebyly.

G. B. Shaw řekl, že kultura národa začíná u veřejných zá-
chodků. Podle kvality a čistoty se pozná, jaká je celá společ-
nost. Je pravdou, že G. B. Shaw také řekl, že kulturnost národa 
je přesně určována také svědomitostí, s jakou se společnost 
stará o své nestory. I kolem tohoto bylo mnoho diskuse, 
G. B. Shaw měl pravdu. Staří lidé potřebují pomoc, protože čas-
to jsou bezmocní a odkázáni na společnost, které už odevzdali 
svoji sílu.

Dne 17.06.2011 jsme otevřeli nové opravené veřejné zá-
chody na naší vlakové zastávce. Oprava stála přes 250.000,- Kč, 
ale tyto peníze jsme neplatili my. Po dlouhých jednáních se 
zástupci železnic se zadařilo. Kompletní opravu zaplatili želez-
nice, město pak provedlo na své náklady připojení kanalizace 
a přípojku vody. Opět za minimální náklady, protože hrubé 
výkopové práce provedla naše pracovní četa za vedení pana 
Miroslava Leukerta. Ve chvíli, kdy byla dokončena rekonstruk-
ce veřejných záchodků na nádraží, vyvstal další problém. Kdo 
se o tyto záchody bude starat. Naše policie je bude odemykat 
a zamykat a pracovník naší pracovní čety je bude ráno uklízet. 
Prosím Vás všechny, kteří je budete užívat, dbejte, aby nedo-
cházelo ke zbytečnému poškozování.

Jan Hradil

Veřejné záchody v centru města Nové veřejné záchody na nádraží

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Ve školním roce 2010/2011 byla mimopražským základ-
ním školám nabídnuta šance čerpat fi nanční prostředky na 
zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 
v  rámci výzvy MŠMT – „EU peníze školám“. Projekt „EU pe-
níze školám“ je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v oblasti podpory 1.4 OP VK. Hlavními oblastmi podpory pro-
jektu „EU peníze školám“ jsou vytipovaná dlouhodobě proble-
matická místa v českém vzdělávání žáků základních škol:

 •  čtenářská a informační gramotnost 
 •  cizí jazyky 
 •  využívání ICT
 •  matematika 

 •  přírodní vědy 
 •  fi nanční gramotnost
 •  inkluzívní vzdělávání.
Školy podávají projektové žádosti prostřednictvím při-

pravených šablon klíčových aktivit, které si podle svých po-
žadavků nakombinují a projektovou žádost zadají v online 
aplikaci Benefi t7 na adrese www.eu-zadost.cz. V operačním 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byla na projekt 
„EU peníze školám“ pro základní školy vyčleněna celková 
částka 4,5 mld. Kč. O fi nanční dotaci si může ZŠ požádat do 
20. prosince 2012. Pro základní školu byla jako nároková ur-
čena částka 300.000,- Kč + 4.300,- Kč na každého žáka školy, 
což pro naši školu představuje celkovou sumu 1.846.943,- Kč. 
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Projekt ZŠ Újezd u Brna pod názvem „Duhová škola“ byl 
zpracován vedením základní školy v říjnu 2010 a založen v in-
ternetové aplikaci Benefi t7, jeho fi nalizace však byla odložena 
až na prosinec. Důvodem pro odklad termínu odeslání žádosti 
byla skutečnost, že MŠMT (přesněji UIV) téměř dva měsíce 
nevzalo na vědomí počty dětí ve školním roce 2010/11 (vy-
kázané k 30.9.2010!). Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto 
školním roce došlo k navýšení počtu dětí na naší škole, před-
stavoval rozdíl v čerpané částce téměř 100.000,- Kč, a proto 
jsme i my čekali s odesláním žádosti až do 7. prosince 2010, 
kdy MŠMT provedlo aktualizaci stavu žáků. Projekt Duhová 
škola CZ.1.07/1.4.00/21.1710 úspěšně prošel procesem hod-
nocení, byl schválen a v současné době probíhá realizace jeho 
první části. 

Naše škola se zaměřila na Čtenářskou a informační gra-
motnost – 3 šablony, Cizí jazyky – 2 šablony, Využití ICT – 
7 šablon, Matematiku – 5 šablon a Přírodní vědy – 3 šablony. 
Výstupem daných aktivit pak bude více než 1 300 vzděláva-
cích materiálů, počítačová pracovna, učitelé budou vybaveni 
pro svou práci notebooky, do tříd pořídíme další interaktivní 
tabule, dataprojektory a vzdělávací programy. Součástí pro-
jektu je také vzdělávání pedagogických pracovníků, kde hod-
láme využít celkem 8 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastní 
všichni pedagogičtí pracovníci školy. Další podrobné informa-
ce najdete na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz 
a také na stránkách projektu www.eupenizeskolam.cz. 

Základní škola Újezd u Brna po akceptaci projektu obdržela 
60 % z celkové částky, tj. 1.108.165,- Kč. Z těchto prostřed-
ků bylo dosud pořízeno vybavení nové počítačové pracovny 
pro 25 žáků (viz http://zs.ujezdubrna.info) včetně nábytku, 
serveru a potřebného základního softwaru, učitelé zapojení 
do projektu během března až června 2011 připravili a pre-
zentovali více jak 40 % DUMů (digitální učební materiály) 
a účastnili se prvních vzdělávacích seminářů.

Zde je na místě poděkovat zejména panu starostovi města 
Újezd u Brna ThDr. Janu Hradilovi, Th.D. a zastupitelům měs-
ta za pomoc při realizaci projektu zejména v oblastech, které 
projekt nepokrývá, tj. zabezpečení stavebních úprav, pomoci 
při zajišťování výběrového řízení na zhotovitele a při dalším 
dovybavení učebny. Díky tomu je nová pracovna vybavena 
velmi účinnou klimatizací, zastíněním a rozvody sítí jsou 
uloženy v podlaze. Nemalou částkou také město přispělo na 
rekonstrukci elektroinstalace. 

Mgr. Pavel Polách

EU PENÍZE ŠKOLÁM
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Nová počítačová učebna

Náklady na vybudování nové počítačové učebny

Realizace Investor Cena v Kč s DPH
Počítačová technika - SW a HW NETic spol. s r.o. Dotace MŠMT 619.970,- Kč
Počítačová síť v nové učebně NETic spol. s r.o. MÚ Újezd u Brna 69.610,- Kč
Stoly a lavice do nové učebny LIGNOMETAL Brno Dotace MŠMT 142.380,- Kč
Klimatizace nové učebny VAFR  Kobylnice Investiční fond ZŠ 160.440,- Kč
Žaluzie a rolety na okna Evžen Formánek Újezd Rozpočet ZŠ 15.878,- Kč
Nové el. rozvody a osvětlení Milan Šlapanský Újezd MÚ Újezd u Brna 181.533,- Kč
Interaktivní tabule ENGEL Nadační fond ZŠ 39.990,- Kč
Tabule pro projektor INTERIER MONT MÚ Újezd u Brna 22.541,- Kč
Podhled pro klimatizaci INTERIER MONT MÚ Újezd u Brna 5.280,- Kč
Mobilní klimatizace k SERVER-u Milan Šlapanský Město Újezd u Brna dar
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Nadace Partnerství schválila projekt naší školy zaměřený 
na zvýšení zájmu dětí, rodičů i veřejnosti o zdravý životní styl 
a s ním související kvalitní stravování. Celková částka, kterou 
naše škola získala, je 50.000,- Kč. Část fi nancí ve výši 34.000,- 
Kč byla určena na nákup biopotravin do školní jídelny (viz pří-
spěvek Školní stravování – zdravá výživa dětí) a 16.000,- Kč 
se využilo na zorganizování akcí pro děti i veřejnost. Součástí 
projektu je zřízení ekobioinfocentra v prostorách školy, které 
bude sloužit jako zdroj informací pro všechny zájemce o zdra-
vý životní styl, biopotraviny či ekologické zemědělství. Dalšími 
aktivitami projektu bylo zorganizování BIO dne, ekoolympiá-
dy, exkurze na ekofarmu, příprava různých „zdravých“ pokrmů 
z biopotravin v rámci předmětu domácnost nebo pracovní 
činnosti. Na školní zahradě byly zřízeny záhonky, na kterých 

pěstujeme s dětmi zeleninu bez chemických postřiků, a děti 
ji zpracovávají v žákovské kuchyňce.  Nejen na žáky, ale i na 
rodiče a další zájemce bylo v projektu pamatováno. 

V únoru byl ve škole uspořádán seminář „Biopotraviny do 
každé rodiny“, o kterém jsme informovali ve školním zpravo-
daji a na internetových stránkách školy. V červnu byla k ukon-
čení projektu uspořádána zahradní slavnost na školní zahradě. 
Na zahradní slavnosti bylo všem přítomným nabídnuto ob-
čerstvení z biopotravin s krátkou přednáškou a doprovodným 
programem. 

Projekt BIOPOTRAVINY – cesta ke zdraví úzce souvisí s me-
zinárodním projektem EKOŠKOLA, do kterého jsme také zapo-
jeni. První titul Ekoškola jsme získali v roce 2009, kdy jsme si 
připomněli 100. výročí založení naší školy, a v letošním roce 
jsme tento titul obhájili.

Mgr. Jitka Bublová, koordinátor EVVO v ZŠ

Ve školním roce 
2010/11 se školní jídel-
na při základní škole za-
pojila do projektu BIO-
POTRAVINY – cesta ke 
zdraví, který je fi nančně 
podpořený Nadací Part-
nerství. V  rámci pro-
jektu probíhaly různé 
osvětové a  informační 

akce. Více se dozvíte v článku Mgr. Jitky Bublové, která je ga-
rantem tohoto projektu na naší základní škole. Školní jídelna 
se na projektu podílela, mimo jiné, čerpáním části fi nančních 
prostředků na nákup BIO potravin pro školní jídelnu. Přesná 
částka byla 34.000,- Kč. BIO potraviny byly v průběhu II. po-
loletí školního roku 2010/2011 zařazovány na jídelní lístky 
všech strávníků školní jídelny, tedy nejen žáků, ale i strávníků 
mimoškolních. Byly hrazeny z výše zmíněného projektu a ni-
jak fi nančně nezatížily naše strávníky. Spíše naopak. Pokud 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ

jsme koupili v rámci projektu na přípravu obědů BIO potraviny 
hrazené z fi nančních prostředků projektu, ušetřené fi nanční 
prostředky za tyto potraviny jsme použili na zkvalitnění jiných 
jídel, nebo přípravu takových jídel, které bychom z fi nančních 
důvodů do jídelního lístku zařadit nemohli. 

V naší základní škole to však není jen školní jídelna, kdo 
má zájem, aby se děti stravovaly zdravě. Naše škola se při-
hlásila také do státního projektu Ovoce do škol, v jehož rámci 
žáci na 1. stupni (1. - 5. ročník) již druhým rokem dostávají 
vitamínové balíčky. Smyslem tohoto projektu je bojovat proti 
epidemii dětské obezity zvýšením spotřeby ovoce a zeleniny 
a vytvořit u dětí návyk na konzumaci těchto potravin. Podstat-
nou součástí projektu je zařazení osvěty a informovanosti dětí 
o zdravé výživě do vyučovacích předmětů.

Marie Holubová
vedoucí školního stravování při ZŠ
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Dne 21. května 2011 se v Újezdě u Brna uskutečnil 2. ročník 
Babských hodů. Oproti minulému roku ve vyšším počtu - 34 
stárek, 5 sklepníků a 36 dětí ve věku od 4 do 9 let.

Program Babských hodů byl opět pestrý a zahrnoval krojo-
vaný průvod, odpolední vystoupení dětí i stárek a nechyběla 
večerní zábava s půlnočním překvapením – spartakiádou 
v kyjovských krojích. Celý den hody doprovázela krojovaná ka-

Průvod městem při Babských hodech

Školní rok v mateřské škole pomalu končí. Chladné zimní 
dny postupně vystřídaly slunečné jarní, které přinesly mož-
nost delšího pobytu venku. Paní učitelky s dětmi opět plně 
využívaly školní zahradu, která skýtá mnoho příležitostí k po-
zorování, pracovním činnostem, ale především svou vybave-
ností a rozlehlostí umožňuje dětem pohyb, který každodenně 
potřebují. Je pravdou, že po mnohých pobytech na školní za-
hradě jsou děti od písku a hlíny a mnozí rodiče tuto skutečnost 
přijímají s nelibostí a spíše doporučují vycházky po našem 
městě. Vše má své pro a proti, děti procházkami poznávají 
své okolí, učí se respektovat pravidla chůze ve dvojicích, učí 
se přecházet silnici, přicházejí však v ten moment o možnost 
volného pohybu, který školní zahrada poskytuje. Děti si spo-
lečně se svými učitelkami budují zeleninové a okrasné záhony, 
postavily si kompostéry, pařeniště, vybudovaly jezírko. Pro své 
hmyzí kamarády vyrobily domečky. V měsíci dubnu daly děti, 
v rámci Dne země a s pomocí svých pedagogů, základ smys-

Při předání práva před městským úřadem

pela Blučiňáci. Organizace hodů proběhla hladce za přispění 
všech zúčastněných s nemalou podporou města Újezd u Brna. 

Díky příjemnému počasí byla účast široké veřejnosti vyso-
ká. Věříme, že 3. ročník Babských hodů bude neméně úspěšný, 
jako ten letošní. 

Za stárky
Alena Zmrzlá

NAHLÉDNUTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

lové cesty a nového hracího prvku z dřevěných kůlů určeného 
k procvičování hrubé motoriky. V příštím školním roce se naše 
mateřská škola pokusí zapojit do projektu „Přírodní zahrada“.  
Občané si nemohou nepovšimnout nové pergoly nad pískovi-
štěm, jejíž stavba byla realizovaná na podzim minulého roku. 
Pergola poskytuje nutné přístřeší nad pískovištěm v případě 
nepříznivého počasí a stala se dominantou zahrady. Proběhla 
i kompletní rekonstrukce oplocení školní zahrady, oprava stá-
vající kruhové pergoly a přidán byl další bezpečnostní prvek 
– brána za školní kuchyní. 

Děti dnešní doby často tráví celé dny u počítačů, televizí 
apod., nemají kde vybít svou energii a zahrada může být to 
správné místo, kde pod dohledem pedagoga mohou. Pobyt 
na školní zahradě, besedy s městskou i státní policií a konzul-
tace s rodiči jsou nástroji napomáhajícími předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů u dětí. Naše mateřská škola má 
ve svém školním programu zakoncipovánu také tuto proble-
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matiku a díky preventivnímu programu se vzniku sociálně 
patologickým jevům daří i předcházet.

Již dříve jsem zdůraznila důležitost spolupráce rodičů, 
zřizovatele a subjektů s mateřskou školou. Díky vstřícnosti 
ze strany zřizovatele a nemalým přispěním ze strany občanů 
města naše mateřská škola stále rozkvétá. Realizují se opravy, 
rekonstrukce a zlepšuje se celkové prostředí mateřské školy, 
které má být pro vývoj dítěte dostatečně podnětné.

Nejen na školní zahradě je zapotřebí oprav i budova ma-
teřské školy potřebuje péči. Do tříd byly zakoupeny nové mat-
race na dětská lehátka, paní kuchařky dostaly nový elektrický 
sporák. V zimních měsících proběhly menší opravy v budově 
mateřské školy a byla vymalována uhelna, archiv a sklep. Plán 
oprav a rekonstrukcí je jeden z podstatných nástrojů spoluprá-
ce mezi mateřskou školou a zřizovatelem. 

Příchodem nové paní učitelky se rozšiřuje spolupráce s paní 
logopedkou, která se společně s paní učitelkou a rodiči zaměří 
na mluvní projev u dětí, které to potřebují. 

Jaro je vždy ve znamení tradic a mateřská škola na ně neza-
pomíná. I v letošním školním roce jsme jej přivítali vynesením 
smrtky, připravili se na Velikonoce, koncem měsíce dubna 
opět proběhlo čarodějnické odpoledne a v měsíci květnu jsme 
popřáli maminkám k jejich svátku.

Školní rok se brzy přiblíží ke svému konci a mateřskou školu 
opustí děti, které využijí získané dovednosti a návyky při stu-
diu na základní škole. Věříme, že na čas strávený v mateřské 
škole budou vzpomínat v dobrém.

Mgr. Markéta Markelová 
ředitelka mateřské školy

Smyslem vydávání městského zpravodaje je informovat 
občany o dění v našem městě. Proto bych se ráda v tomto 
článku zmínila o jedné z největších církevních slavností za 
poslední čtvrtstoletí v našem městě.

Jak jistě všichni, nebo téměř všichni, víte, 6. července 
2011 se konala v parku naproti sokolovně primiční mše svatá 
újezdského rodáka, nyní již P. Ing. arch. Jiřího Jeniše. Stejná 
slavnost, a to P. Bohumila Poláčka, se v našem městě konala 
naposledy před 27 roky a ještě dříve, to bylo v roce 1972, měl 
primiční mši svatou P. Antonín Jeniš, strýc nynějšího primi-
cianta. Z církevního hlediska se jedná vždy o velkou událost, 
protože každý kněz, který z farnosti pochází, je velkým požeh-
náním pro celou farnost, tedy nejen pro ty, kteří se pravidelně 
účastní mší svatých, ale pro všechny lidi žijící ve farnosti. A od 
toho se odvíjely i přípravy na tuto slavnost, která je na prvním 
místě poděkováním Pánu Bohu za milost, kterou primiciant 
obdržel, tedy za dar kněžství. Toto slaví celá farnost a všichni, 
kdo primicianta znají. Zde bych se trochu rozepsala. Aby se 
člověk, tedy muž, mohl stát dobrým knězem, nestačí k tomu 
jen osobní rozhodnutí a pevná vůle, ale je k tomu potřeba 
milosti od Pána Boha. Každý muž, který se stane knězem, 
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v tomto případě římskokatolickým, se musí mnoha věcí zříci 
a zároveň kněžským svěcením přebírá odpovědnost za všech-
ny své budoucí farníky. Kněžství je v podstatě služba svěřeným 
lidem, která vyžaduje osobní vydání se pro druhé. Není lehké 
v dnešní době ukazovat lidem cestu lásky, pokory, odpuštění...
Mnohdy se může člověk snažit sebevíce a přesto se setká s ne-
pochopením... 

Ale nyní již k našemu primiciantovi a k jeho primiční mši 
svaté.

P. Jiří Jeniš se narodil v roce 1978 jako první z pěti dětí svým 
rodičům Ludmile a Jiřímu Jenišovi. Rodiče však vychovávali 
celkem sedm dětí, další dvě si vzali do pěstounské péče.

V Újezdě u Brna absolvoval Jiří v letech 1984–1992 zá-
kladní školu a následně byl přijat do Brna na Střední průmy-
slovou školu stavební, kterou zakončil v roce 1997 maturitní 
zkouškou. Tehdy bylo snem Jiřího studium architektury. Ihned 
po maturitě studoval jeden rok na Fakultě stavební na VUT 
v Brně. V dalším roce byl již přijat na Fakultu architektury na 
VUT, kde byl v roce 2004 promován.

V době svého dětství a mládí se aktivně zapojoval do života 
farnosti, od svých 8 let ministroval při mších svatých. V rámci 
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újezdského střediska Salesiánského hnutí mládeže působil 
řadu let jako vedoucí modelářského a cyklistického kroužku, 
působil též v divadelním kroužku. Řadu let byl hlavním ve-
doucím chlapeckého letního stanového tábora. Stál u zrodu 
dnes již velmi populárního cyklomaratonu K 24, pro hudeb-
ní vyžití mladých spoluzakládal tradici rockového festivalu 
Boudky.

Jak jsem se zmínila v předchozích řádcích, od dětství žil 
Jiří životem „normálního“ dítěte a pro život si vybral i obor 
studia na střední a později vysoké škole. Knězem se ale člověk 
nestává z vlastní vůle, k tomu je třeba Boží milosti. A tak se 
stalo, že díky této milosti a po své zralé úvaze nastoupil Jiří 
v roce 2004 do kněžského semináře v Olomouci a několik let 
prožil na studiích v Římě. Prvním naplněním těchto studií 
bylo jáhenské svěcení, které Jiří obdržel v Brně na Petrově od 
biskupa brněnské diecéze Mons. Vojtěcha Cikrle 10.7.2010. 
Po tomto svěcení byl poslán na jeden rok jako jáhen do far-
nosti Pohořelice. Doba jáhenské služby slouží k tomu, aby se 
budoucí kněží měli možnost připravit na kněžskou službu, aby 
poznali, jak se říká, v praxi, co tato služba vyžaduje. A jelikož 
Jiří v této jáhenské praxi obstál, přijal 25. června 2011 opět 
z rukou diecézního biskupa Cikrle v Brně, v katedrále na Petro-
vě, za účasti rodiny, přátel a mnoha farníků, kněžské svěcení. 
Zároveň se při této slavnostní příležitosti dozvěděl, že jeho 
první kněžské působiště bude v městě Hodoníně.

A nyní by se řeklo, že bude třeba připravit slavnost první 
primiční mše svaté v rodišti nového kněze. Pravdou ale je, že 
v  těchto dnech primiční přípravy již vrcholily. Chystání této 
slavnosti začalo již v lednu. Bylo třeba spoustu věcí napláno-
vat, domluvit, zajistit... Pokud bych chtěla vše popsat, byl by 

tento článek nejméně jednou tak dlouhý. Co ale nelze opome-
nout je, že do přípravy primiční mše svaté nebyla zapojena jen 
široká rodina, ale i hodně farníků a také spousta občanů, kteří, 
jak se říká, do kostela nechodí, ale bez kterých by se nepoda-
řilo zajistit hladký průběh jak příprav, tak slavnosti samotné. 

O jedné věci se ale přece jen rozepíši více, a to je spolu-
práce města Újezd u Brna na přípravě primiční slavnosti, kdy 
vedení našeho města vyšlo při této přípravě maximálně vstříc. 
Jak jistě víte, primiční mše svatá byla v parku u sokolovny. 
Pro její klidný a především bezpečný průběh bylo třeba řídit 
dopravu a průjezd částí města odklonit. Také pódium, kde byl 
obětní stůl, bylo zapůjčeno městem a bylo postaveno tak, aby 
vyhovovalo primiční slavnosti. K dispozici byla i ZŠ svou ku-
chyní, přívodem el. energie k ozvučení a toaletami. Brožurku 
s programem primiční mše svaté nechalo město Újezd u Brna 
vytisknout primiciantovi jako dar.  

A protože vyšlo i počasí, byla účast na primiční slavnos-
ti velká. Zúčastnilo se jí více jak 100 kněží, hodně řádových 
sester a odhadem více jak 2 500 lidí, pro které bylo ve farním 
dvoře nachystáno občerstvení.

Zde je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na krásném a hladkém průběhu této slavnosti a na-
šemu novoknězi P. Jiřímu Jenišovi popřát hodně Božího po-
žehnání, ochrany Panny Marie a aby došla naplnění modlitba, 
kterou si P. Jiří vybral na své primiční obrázky:

„Pane, tys mě znal a přece jsi mě vybral, přijmi mě tedy tako-
vého jaký jsem a učiň mě takovým, jakým mě chceš mít.“

Marie Holubová

Primiční mše se zúčastnilo téměř 2 500 lidíPáter Ing. arch. Jiří Jeniš při primiční mši
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Z tiskové konference 21.04.2011 - zleva Ing. Mgr. Zdeněk Dufek, ThDr. Jan Hradil, Th.D., 
plk. Ing. Jaromír Novotný, por. PaedDr. Bohumil Malášek, npor. Bc. Libor Dofek
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Prezident Václav Klaus propůjčil JUDr. Janu Haluzovi, 
někdejšímu atletovi a prvnímu a jedinému trenérovi Emila 
Zátopka, Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. JUDr. Jan 
Haluza obdržel toto vyznamenání 28.10.2010 při každoroč-
ním slavnostním ceremoniálu, který se koná na Pražském 
hradě při příležitosti výročí vzniku Československa. Jak se píše 
v ofi ciálním prohlášení na webových stránkách Hradu, řád byl 
JUDr. Haluzovi propůjčen „…za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská práva. Byl vynikajícím spor-
tovcem, československým reprezentantem v atletice a prvním 
trenérem Emila Zátopka.“

JUDr. Jan Haluza se narodil 12. července 1914 ve Šter-
nově. V roce 1939, těsně před německou okupací, promoval 
na Právnické fakultě v Brně. Od mládí se věnoval sportu, byl 
členem Orla, stal se čtrnáctkrát přeborníkem této křesťanské 
sportovní organizace a přivezl i medaile z katolických olym-
piád ve Vídni a Lublani. Kromě toho byl devětkrát mistrem 
republiky v  krosu, stýplu, na silnici i v lesním běhu. Běhal 
mimo jiné za Atletický klub Baťa Zlín, kde se potkal s Emilem 
Zátopkem, jehož se stal prvním a jediným trenérem. 

Po válce se stal členem Československé strany lidové 
a vstoupil do politiky. Členství v Komunistické straně Česko-
slovenska po únoru 1948 odmítl, a proto následovalo zatčení, 
obvinění ze zločinu přípravy úkladů o republiku a z hospodář-
ské špionáže a nakonec i odsouzení k šesti letům těžkého ža-

láře. Dále byl obviněn ze členství ve skupině doktorky Milady 
Horákové a mučen elektrickým proudem v Uherském Hradišti. 
Prošel několika věznicemi a lágry „jáchymovského pekla“, kde 
vážně onemocněl. I po propuštění v roce 1954 byl pronásle-
dován StB a pod nátlakem a výhružkami nucen k podepsání 
spolupráce. Až po mnoha letech, kdy vykonával podřadné 
práce, se mohl začít věnovat právnické praxi. Po listopadu 
1989 se zasloužil o obnovení TJ Orel a obdržel řadu medailí 
a vyznamenání. 

Stal se také čestným občanem našeho města, a protože je 
bezpochyby jedním z nejvýznamnějších rodáků našeho měs-
ta, park, který v současné době vzniká před radnicí, ponese 
jeho jméno. Za tímto účelem již vzniká také pamětní deska, 
kterou vytváří akademický sochař Zdeněk Kolářský a jejíž foto-
grafi i najdete i v tomto zpravodaji.

Petra Bartáčková

JUDr. Jan Haluza přebírá z rukou prezidenta 
prof. Ing. Václava Klause, CSc. Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Pan prezident nám napsal
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Dne 14.6.2011 jsme se společně se starostou ThDr. Janem 
Hradilem, Th.D. vydali do Kostelce nad Orlicí, abychom se 
podívali nejenom na pamětní desku, která bude umístěna 
v  parku, jenž vznikne naproti radnici, ale abychom se se-
známili s  jejím autorem, akademickým sochařem Zdeňkem 
Kolářským. Otevřel nám energický pán, který nás provedl po 
svém ateliéru i domě, kde jsme měli možnost obdivovat mno-
ho medailí, pamětních mincí, obrazů i soch. Prohlédli jsme si 
i pamětní desku, s jejíž podobou se nyní můžete seznámit i Vy.

Akademický sochař Zdeněk Kolářský se narodil 29. dubna 
1931. Výtvarný talent zdědil po pradědečkovi z matčiny stra-
ny, lidovém řezbáři, pracovní důvtip, zručnost a dovednost po 
otci, který v Kostelci nad Orlicí, kde mimochodem žije dodnes, 
pokračoval v rodinné tradici provaznického řemesla. Studoval 
na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a po 

ZAJÍMAVÁ NÁVŠTĚVA
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V roce 2011 se konala Členská schůze dne 17.3. Byla před-
nesena zpráva o činnosti za rok 2010 a výkaz hospodaření. Byl 
navržen a prodiskutován plán činnosti na rok 2011. Předseda 
seznámil členy s výsledkem porady DIA organizací pořádané 
dne 15.3.2011. Z rozhodnutí ústředních orgánů se zvyšuje 
členský příspěvek na 100,- Kč a razantně se zvyšuje odvod na 
ústředí na 80,- Kč.

Dne 27.3.2011 se uskutečnila návštěva solné jeskyně. Díky 
poskytnutí dopravního prostředku od MěÚ se mohli zúčastnit 
i méně pohybliví členové. Účast 9 členů. 

Dne 14.4.2011 návštěva zámku Lysice. Prohlídky krásných 
interiérů se účastnilo 18 lidí.  

Dne 28.4.2011 se 14 diabetiků zúčastnilo autobusového 
zájezdu pořádaného MěÚ na Červený Kameň. 

Dne 8. až 15.5.2011 proběhl rekondiční pobyt v Luhačovi-
cích. Účast 23 občanů, z toho 16 diabetiků. Lázeňské proce-
dury si účastníci pochvalovali a projevili zájem i na příští rok. 

Dne 2.6.2011 se vycházky do Botanické zahrady v Brně 
účastnilo 15 občanů. Ve sklenících probíhala výstava maso-
žravých rostlin. Byl navštíven památník Leoše Janáčka. O spo-
kojenosti svědčila i účast. 

ČINNOST ÚO SD ÚJEZD U BRNA V ROCE 2011

Dne 19.7.2011 se 21 občanů účastnilo vycházky do br-
něnského podzemí pod Zelným trhem. 202 schodů většinu 
účastníků nevyčerpalo a po shlédnutí Akvária v radniční ulici 
se odhodlali k výstupu na věž Staré radnice, za což byli odmě-
něni krásným výhledem na Brno. 

Za Svaz diabetiků
Lubomír Fraj

Rekondiční pobyt v Luhačovicích

maturitě od roku 1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Byl žákem a později i spolupracovníkem profesora 
Karla Štipla, vedoucího ateliéru užitého sochařství a glyptiky. 
Od roku 1966 se systematicky zabývá medailérskou tvorbou 
a účastní se i soutěží na československé a české oběžné a pa-
mětní mince. Pravidelně vystavuje na medailérských výsta-
vách doma i v zahraničí. Získal řadu čestných uznání, odměn 
a mezinárodních cen. Kromě řady plastik a medailí je i auto-
rem fi remní značky České pojišťovny. Z medailérské tvorby 
si Zdeněk Kolářský nejvíce váží ražeb s portréty významných 
osobností, jako byli Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef 
Mánes, Jan Werich a desítky dalších.

Petra Bartáčková

Zleva: Akad. soch. Zdeněk Kolářský,  Jiří Sloupenský, 
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
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Rok se s rokem opět sešel a my Vám přinášíme pár po-
střehů z naší výstavy vína. Letos to byla už třicátá sedmá 
v řadě za sebou, takže lze snad bez nadsázky říci, že už 
i tradiční. Některé minulé roky byly bohužel poznamenány 
nepřízní počasí, která se projevila na množství vína a potaž-
mo i na počtu vzorků, které jsme rovnali do regálů. I letošní 
přípravy probíhaly tak trochu v obavách, jak asi pochodíme 
u vinařů, kteří v loňském roce díky katastrofálnímu rozšíření 
plísní sklidili někdy jen zlomek svojí běžné úrody. Naše oba-
vy se ale rozplynuly, jakmile začali vinaři vozit svoje vzorky 
a zakrátko se také potvrdilo, že újezdská výstava má velmi 
dobrý kredit a vinaři se jí rádi zúčastňují i v těch méně pří-
znivých letech. Na růstu popularity těchto výstav se podílí 
rukou nerozdílnou jak organizační výbor a jeho přátelé, tak 
sponzoři a samozřejmě město.

Letos jsme tradičně spojili výstavu vína s něčím, co 
s vínem neodmyslitelně kráčí, a ještě přidali i něco navrch. 
Řekněme, že víno, ženy a zpěv k sobě patří, ale co takhle 
k tomu vínu a mikulovské cimbálce v ženském obsazení při-
dat ještě kousek něčeho netradičního? Vinař by možná řekl 
– „trošku z jiného soudku“. Přítomní si tedy určitě všimli, že 
v hale proběhla prezentace obrazů, dřevěných plastik, etiket 
a korků. Myslíme si, že takto ozvláštnit košt není vůbec špat-
ný nápad a v příštích ročnících bychom ho rádi zopakovali 
a bude-li zájem ze strany vystavujících, tak možná i trochu 
rozvinuli.

Celá výstava vlastně vzniká už měsíc před jejím otevře-
ním a podílí se na ní spousta újezdských vinařů a jejich přá-
tel, kteří akci buďto sponzorují, anebo přímo pomohou tam, 
kde je potřeba. Začíná se sběrem vzorků, což není vůbec jed-
noduché a je potřeba několikrát obejít Újezd a okolní obce 
a všechny potenciální dárce oslovit, rozdat láhve a etikety 
a poté všechno zase posbírat a dopravit k nám do „stodoly“ 
k dalšímu zpracování. Je to práce občas velmi dobrodružná. 
Zvláště však žádáte-li o víno tam, kde bylo loni hodnoceno 
v rozporu s  představami jeho tvůrce. Tady nezbývá než 
smeknout před lidmi, kteří tuto práci odvádějí. 

I když už je všechno, jak říkáme, „pod střechou“, je toho 
pořád jen část a zbývá připravit zázemí pro skoro stovku de-
gustérů, včetně příprav prostor a  jídla pro všechny zúčast-
něné, připravit vkusný a bezchybný katalog, ještě několikrát 
celou tuto kolekci obsahující skoro 800 litrů pokud možno 

bez újmy přepravit z místa na místo, připravit prostory, jídlo 
a pití pro zhruba 500 lidí a po skončení akce všechno uklidit, 
umýt, složit a připravit na příští ročník. 

Je to práce náročná, ale těší nás. Těší nás proto, že 
z jejích výsledků máte radost Vy, naši hosté, ale taky pro-
to, že je nám jako hostitelům ochotně vycházeno vstříc 
při přípravách. Díky tedy ještě jednou všem přispívajícím 
i zúčastněným vinařům za poskytnuté vzorky, znalosti 
a důvěru, kterou v nás každý rok vkládají, abychom prezen-
tovali jejich výrobky. Dále pak městu a základní škole, ze-
jména však Vám, pane starosto, Vám, paní ředitelko a pane 
školníku za Vaši podporu a vstřícnost. Děkujeme také Vám, 
vážení sponzoři, zejména pak společnosti Hakr, Kangaroo, 
rádio Petrov a Suber za fi nanční podporu a příslib další 
spolupráce. Děkujeme také všem, kteří pomohli s přípravou 
skvělého jídla, s obsluhou a servisem, který k akci patří. No 
a samozřejmě Vám všem, kteří máte rádi dobré víno a milé 
lidi, se kterými se u nás můžete potkat. Věříme, že se Vám 
u nás líbilo, chutnalo a že změny, které v dobré víře dělá-
me, přispěly k pohodě a dobré náladě, že nám zachováte 
přízeň a příští rok se u nás opět zastavíte, ochutnáte, od-
počinete, anebo se příjemně unavíte. Máme rádi lidi, ve 
kterých víno budí touhu zpívat a přátelit se. Přejme si tedy 
na závěr ještě trochu štěstí a ať je nám shůry dán úrodný 
a klidný rok, jenž snad dá příslib dobrého vína ročníku 2011.

Za výbor újezdských vinařů 
Radoslav Váša

Ocenění vinaři
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Dne 28.5.2011 byly k MDD uspořádány rybářským sdruže-
ním dětské rybářské závody, které se prezentují již jako tradič-
ní akce, která je pořádána pod záštitou a za výrazného přispění 
města Újezd u Brna. Závody se konaly již po desáté a každým 
rokem jsou u dětí oblíbenější, o čemž svědčí i počet účastníků. 
V letošním roce se závodů, i přes nepřízeň počasí, zúčastnilo 
25 soutěžících dětí a mládeže.

Závodilo se podle pravidel: První místo obsadí soutěžící, 
který uloví největšího kapra. Druhé místo obsadí ten, kdo na-
chytá nejvíce ryb - nejdelší míru ulovených ryb (měří se míra 
ulovené ryby od počátku hlavy až na konec ocasu - míry se 
sčítají). Mimořádně bylo zařazeno i vyhodnocení - kdo chytí 
nejmenší rybu. Cenu pro tohoto rybáře věnoval pan starosta 
ThDr. Jan Hradil, Th.D. - krásnou velkou bonboniéru.

Pro každého účastníka soutěže byla připravena odměna, 
takže nikdo neodešel, aniž by si neodnesl alespoň malou upo-
mínku. Pro letošní závody bylo zakoupeno 250 kg kapra jakos-
ti výběr, tj. o průměrné váze 2,5 kg, v celkovém počtu 103 ks.

První místo získala slečna Sekaninová, která ulovila kapra 
o délce 56 cm a váze 3,56 kg. Druhé místo obsadil Dominik 
Čáp s počtem ulovených ryb o celkové délce 225 cm. Dal-
ší v pořadí skončil Roman Haluza s počtem ulovených ryb 
o celkové délce 169 cm. Nejmenší rybu (a krásnou velkou 
bonboniéru od pana starosty) získala slečna Musilová. Celkem 
závodníci ulovili 23 kaprů.

Pro všechny přítomné bylo zajištěno občerstvení. 
Příprava na uspořádání soutěže vyžaduje značné úsilí 

zvláště dospělých členů sdružení. Je zapotřebí uklidit celý pro-

stor kolem rybníka, vysekat trávu, opravit lavičky, zabezpečit 
ceny pro soutěžící, zajistit zakoupení a dodání ryb, pohoštění 
atd. Převážnou část dospělých členů sdružení tvoří starší lidé, 
kteří aktivně přiloží ruku k dílu, aby se věc podařila.

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat Radě měs-
ta Újezd u Brna, zvláště panu starostovi ThDr. Janu Hradilovi, 
Th.D., dále organizacím Thermotechnika Bohemia spol. s r.o. 
a paní Janě Kociánové, ZD Sokolnice se sídlem v Újezdě 
u Brna, panu Ing. Antonínu Dvorníkovi a hospodskému panu 
Pavlu Pasekovi, za jejich přímou i nepřímou podporu a pomoc, 
která umožňuje uspořádání kvalitní zábavy pro děti a mládež.

Za rybářské sdružení
Josef Štulík, předseda a Luboš Kalina

I přes deštivé počasí byla velká účast

PENZION PRO DŮCHODCE

Populace stárne, je nutno tomu přizpůsobit obchodní 
síť a  reagovat musí i zdravotnictví zejména vyšším počtem 
gerontologů. A reforma penzijního systému je absolutně 
nezbytná. Jenže to všechno jsou jen řeči, vyjma oné reformy, 
která však začíná stejně hloupě, jako když reforma zdravotnic-
tví začala a  skončila nešťastnými třiceti korunami. Tentokrát 
to však přijde dráž. Ještě že toto město má koncepci - penzi-
on pro důchodce, dům s pečovatelskou službou a v reálných 
představách je ještě domov důchodců. 

Nejstarší z těchto „starobinců“ je penzion pro důchodce. Na 
první pohled efektní moderní budova, na níž se architekt vy-
řádil. Při prohlídce zevnitř však zjistíte, že projektant moc ne-
myslel. Zejména v přízemí je několik místností, které pro české 
penzisty neměly smysl a jejich adaptace pro bydlení stály další 
peníze. Člověk s vyvinutým čichem brzy zjistí, že dům je špat-
ně větraný. V bytech jsou sice nainstalovány větráčky, ty však 
produkují jen hluk a točí elektroměrem. Nepomohly ani doda-
tečné nástavby na větrací šachty na střeše. Konec konců ani 
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v prádelně není vzduchotechnika dokončena. Dřevěná okna 
sice navozují atmosféru přírody, ale jen odborník spočítá, kolik 
nás stojí jejich netěsnosti. Rozvod vody v přízemí musel být 
už před třemi lety vyměněn - počet dírek v pozinkovaných 
trubkách byl už neúnosný. Kotle, které se v Maďarsku začaly 
vyrábět před více než třiceti lety, byly zastaralé už v době je-
jich instalace v kotelně a musely být vloni vyměněny, protože 
v případě větší poruchy se už žádné náhradní díly nesehna-
ly. Korunu všemu nasazují úniková schodiště - nedovedu si 
představit, jak po těch dvou betonových toboganech prchají 
stařenky, jimž činí potíže jít po normálních schodech. Je zcela 
zřetelné, že stavební fi rma zneužila laxního stavebního dozo-
ru. Měla však dost drzosti na to, aby v přízemí nainstalovala 
svou mosaznou cedulku. 

Všimněme si však něčeho, co tady vždy bylo a bude - me-
zigeneračních vztahů. V penzionu pro důchodce jsou lékařské 
ordinace a rehabilitační pracoviště. Přijíždějí sem pacienti ne-
jen z Újezda. Pacienti s francouzskými holemi vždycky svoje 
auto zaparkují solidně, i když to znamená o nějaký krok navíc. 
Zato křepký mladík postaví svůj hlučný stroj, jak mu to právě 
vyhovuje, jen aby nezatížil svoje nožičky dalšími dvaceti kroky. 
Je zde sice značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou 
tabulkou „Mimo ubytované a dopravní obsluhu“, a tak nikdo, 
kdo zde nebydlí a nepřijíždí pracovně, by sem neměl vůbec 
vjet. Ta značka je však nešťastná, protože se nedá dodržovat. 
Pokud však za takovou značku vjedu, měl bych si uvědomit, 
že parkovací místa zde slouží zejména obyvatelům penzio-
nu. Tedy starým, tudíž méně pohyblivým lidem, jimž každý 
zbytečný krok často způsobuje i bolest. Postavit se na zrovna 
prázdné místo s tabulkou obyvatele penzionu je potom krajně 
bezohledné. Stejně je tomu s parkováním přímo u vchodu do 
budovy. Myslím tím někdy i hodinové parkování, ne pouhé 
vyložení babičky nebo týdenního nákupu. Ten řidič si neu-
vědomuje, že sanitka je zde aspoň jednou denně. Byl jsem 
náhodou u toho, když ošetřovatel s řidičem nemohli do domu 
vjet s nosítky kvůli parkujícímu autu. Jejich pochopitelná slov-
ní reakce se samozřejmě nedá publikovat. 

O zmetkových oknech už zde byla řeč. Když se pod tako-
vá okna postaví smrdutá třicetiletá škodovka a řidič nevypne 
motor, je jen otázkou několika málo minut, kdy je i přes zavře-
ná okna zamořen celý byt přinejmenším v prvním poschodí. 
Nedávno zde bylo auto s téměř zničeným spojkovým ložiskem 
a hluk jsem nejprve přičítal nedaleké mísírně krmiv. Ten člo-

věk se ještě divil, že se mně něco nelíbí. Hlasitá tzv. hudba 
z autorádia také není nijak vzácná. Vždyť on jenom čeká na 
babičku. Jiný zase jenom demontuje dětskou sedačku. Ale 
k tomu přece nemusí běžet motor! Když je takových případů 
i pět denně, tak u toho posledního se může reakce nájemníka 
nad parkovištěm zdát přehnaně podrážděná. 

Možná se budete divit, ale nepíši to primárně řidičům, 
i když právě oni jsou v poslední fázi těmi hříšníky. Jsou to řád-
ky pro Vás, maminky a babičky v penzionu. Vy se cítíte uraže-
ny, když po Vašem dítěti nebo vnukovi chci, aby vypnul motor 
nebo rádio. Jednou možná přijede záchranka i pro Vás, půjde 
o minuty a u vchodu bude už hodinu parkovat blondýna, 
vnučka Vaší kamarádky o poschodí výš. Zeptejte se Vašeho po-
tomka, kde dnes zastavil a upozorněte ho na to, že parkoviště 
u „starobince“ je přece jen něco zvláštního. A že za pár let ho 
možná ztuhlá kolena přinutí vzpomenout si na toho podráž-
děného dědka z prvního poschodí. A udělejte také něco pro 
ty, kteří přijdou po nás a všimněte si, kam pravnouček postavil 
v přízemí kolo. Bicykl u poštovních schránek nebo uprostřed 
cesty k výtahu - z těchto dětí pak vyrostou ti řidiči, o nichž 
byla právě řeč. 

A když jsme u té dopravy. Na školách jsou už léta dětem 
vysvětlována pravidla provozu na silnicích. Ale co ty tety, které 
jedou na kole za nákupem nebo pro penzi na poštu? Naprostá 
většina z nich nemá o nějakých pravidlech silničního provozu 
nebo významu dopravních značek sebemenší tušení. Lze se 
jen divit, že jsou ještě všechny naživu. 

A jak se nám zde žije? Různě. Jinak se zde, v tomto „činžáku 
pro už opravdu dospělé lidi“, žije těm, kteří mají zkušenosti 
z bytových domů, jinak těm, jichž je v tomto venkovském 
prostředí většina, kteří bydleli celý život v rodinném domku. 
Protože v tomto věku je jakákoliv snaha o změnu způsobu 
myšlení a chování většinou odsouzena k neúspěchu, nebývá 
zde o drobné konfl ikty nouze. Většinou to jsou drobnosti z ne-
pochopení, z nedorozumění, z podezíravosti, ale někdy i ze 
závisti nebo stihomamu. Pokud je však alespoň jeden z účast-
níků nadán dostatkem tolerance, nejde o nic. Nejhorší věc 
v tomto věku je však něco jiného - samota. Běda těm, kteří si 
nedovedou najít kamaráda. Na ty potom zbude jen nadávání 
na poměry a vysedávání u televizních seriálů. 

Jiří Uhlíř 
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Ve dnech od 13. do 15. května 2011 pořádali místní skauti ze 
střediska Junáka Újezd u Brna základní kolo Svojsíkova závodu 
pro okres Brno-venkov. Svojsíkův závod je tradiční celostátní 
závod skautských družin, který probíhá každé dva roky. První 
ročník se konal v roce 1946, vycházel však již ze skautských 
závodů předválečného období. Závod je postaven na spolupráci 
a týmové práci a usiluje o srovnání dovedností a  schopností 
jednotlivých družin.

Město Újezd u Brna poskytlo pořadatelům pro konání závodu 
bezplatně klubovnu pro děti a mládež v parku u koupaliště (štáb 
závodu, technické zázemí) a areál koupaliště (prostor pro tábo-
ření ve stanech, sportovní aktivity). 

Pátečnímu večeru dominovalo promítání skautského fi lmu 
„Na dobré stopě“. V sobotu po slavnostním ranním nástupu 
vyrazily družiny na putování do okolí Újezda. Na trase je čekalo 
13 úkolů, např. závod na lodích, odhady vzdáleností, poznávání 
dřevin, stavba stanu, první pomoc či překonání lanové lávky. Po 
návratu v pozdním odpoledni pokračovalo plnění úkolů přímo 

v areálu koupaliště. Soutěžící čekalo prověření skautských zna-
lostí a dovedností, vyzkoušeli si netradiční sporty či lanové akti-
vity. Originální výtvory vznikly při vytváření mozaiky z přírodnin 
či kreslení komiksu. Soutěžní disciplínou bylo i vaření, kdy dru-
žiny musely samostatně zvládnout přípravu celodenní stravy. 

Závodu se zúčastnilo 76 soutěžících ve 14 družinách. Na 
zajištění organizace i jednotlivých disciplín se podílelo téměř 
50 činovníků z Újezda i z ostatních středisek v našem okrese. 
V kategorii skautů zvítězila družina Jestřábů z 1. chlapeckého 
oddílu „Bílý bizon“ ze Křtin. Tato družina byla nejlepší i v kraj-
ském kole závodu a postoupila do celostátního kola v Mladé Bo-
leslavi. V kategorii skautek byla na prvním místě družina Veverek 
z 1. dívčího oddílu z Kuřimi. 

Závod proběhl bez zádrhelů. Jeho význam shrnul bratr Ky-
klop, výchovný zpravodaj Okresní rady Junáka Brno-venkov, jako 
„příležitost účastníků zjistit, co umí a čím mohou být ostatním 
užiteční, kde mají rezervy a musí na sobě zapracovat, a také, jak 
dokážou spolupracovat.“

Veronika Glettová

Koncert v parku 5.6.2011 Koncert v parku 5.6.2011 
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Několik slov o autorovi: 
Ladislav Laštůvka se narodil 3.11.1951. Dětství i celý jeho 

život je spjat s Újezdem u Brna. Spolupracoval s  ochotníky 
újezdského Tylova divadla na přípravě scény pro divadelní 
inscenace (např. Revizor, Rozmarné léto, Stará dobrá kapela). 
Hraje na kytaru a banjo, skvělý je také jako fotograf. Jak on 
sám říká: „Mám rád Újezd a újezdské lidi.“

V Brně absolvoval Střední průmyslovou školu textilní, 
výtvarný obor. Oddělení malby navštěvoval na Lidové škole 
Jaroslava Kvapila, kde byl žákem Petra Skácela, s nímž ho spo-
juje obdiv k zázrakům umění a přání osobitou poetikou zvýšit 
účinnost projevu. Váží si Mikuláše Medka, vytříbené formy 
jeho obrazů a myšlenkového bohatství, jak je dobře poznal 
v průběhu své bohaté odborné práce v Moravské galerii.

Tvorba Ladislava Laštůvky je neoddělitelnou součástí jeho 
života, výsledkem souhry výtvarné zkušenosti a humanistic-
kého myšlení. V současné rozporuplné době představuje oázu 
citlivosti směřující k duchovní podstatě života. Snad i proto, že 
odráží autorův osud, jeho naděje, touhy a zklamání... 

Na začátku osmdesátých let L. Laštůvka objevuje své život-
ní téma. Podle uměleckého historika Jaroslava Kačera jej před-
stavuje fantom ženy, obklopený snovým jevištěm. L. Laštůvka 
je rovněž zkušeným grafi kem. V litografi ích autor začleňuje 

Vzdělávací centrum U kapličky uspořádalo ve dnech 15. – 17. 10. 2010 výstavu grafi ky (ruční litografi e) 
Ladislava Laštůvky, člena Unie výtvarných umělců v ČR a člena Asociace volné grafi ky v Praze.

nepatrně naznačené ženské postavy do excentricky řešeného 
imaginárního okolí.

Jeho tvorba je zastoupena v domácích i zahraničních sbír-
kách, např. v Muzeu umění v italské Pescaře. Vystavoval na 
Dnech české kultury v norském Bergenu a ve Vídni v Rakous-
ku. Dále na výstavách v Polsku, Francii, Itálii a Švédsku. Četná 
je i jeho účast na výstavách v České republice.

Zpracováno podle textu PhDr. Bronislavy Gabrielové, his-
toričky umění.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, také 
Vám všem, kteří jste výstavu navštívili a budeme poctěni, když 
nám zachováte přízeň i v našem dalším konání. 

Jarmila Žaludová

Ladislav Laštůvka (vpravo) při slavnostní vernisáži

„TA UMÍ TO A TA ZAS TOHLE“

Vzdělávací centrum U kapličky uspořádalo výstavu ruč-
ních prací. Výstava se konala v prostorách Centra na Nádraž-
ní ulici č. p. 440 ve dnech 6.–8. května 2011. 

Vystaveny byly ruční práce újezdských žen a dívek nebo 
těch, které z Újezdu pocházejí. Své práce zapůjčilo celkem 
43 vystavujících. Kromě různých technik výšivek, paličko-
vání, pletení a háčkování byly vystaveny kroje, obrazy, fo-
tografi e, suchá vazba, keramika. Drhání, bižuterie, hedvábí. 
Práce z perníku a cukru, látkové postavičky, výrobky z papí-
ru, drátkování a další rukodělné techniky. 

Výstava byla doplněna o expozici „Střípky z Újezda“, 
tentokrát o újezdském ochotnickém divadle. Vystaveny byly 

fotky a  programy z dlouhé tradice amatérského divadla 
v Újezdě. 

Děkujeme všem ženám a dívkám, které zapůjčily na výsta-
vu své práce a také těm, kteří zapůjčili fotky a ostatní materiál 
o újezdském ochotnickém divadle.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě výstavy po-
díleli. Za aranžmá výstavy děkujeme Marii Klegové, Janě 
Matouškové, Marii Steinerové, Aleně Slezákové, Jarmile Va-
šulínové a Vladimíře Sedláčkové. Zdeňce Popelákové za bás-
ně na slavnostním zahájení, Jaromíru Jakubcovi za povídání 
o divadle. MUDr. Františku Havlátovi a Ing. Pavlu Petlákovi 
za video a fotodokumentaci.
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Újezdští občané jsou opravdu šikovní

Také děkujeme Vám všem, kteří jste výstavu navštívili. Připravujeme další výstavy a byli bychom vděčni za zapůjčení exponátů, 
případně za tipy na náměty výstav. Jarmila Žaludová

Městská policie v Újezdu u Brna upozorňuje obyvate-
le našeho města, a to zejména cyklisty, na skutečnost, že 
v poslední době někteří cyklisté nedodržují předpisy na úseku 
BESIP a svým chováním tak ohrožují nejen sebe, ale i ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Z tohoto důvodu přistoupila místní městská policie v rámci 
prevence, dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích k několika doporučením a radám pro 
cyklisty shrnutých do cyklistického desatera:
1)  Před samotnou jízdou nejdříve zkontrolujte, zda máte své 

jízdní kolo v pořádku (v předepsaném technickém stavu 
a vybavení).

2) Pro jízdu si oblékejte barevné a světloodrážející (refl exní) 
oblečení. 

3) Jezděte co nejblíže pravému okraji silnice a sledujte po-
zorně provoz kolem sebe (při jízdě po silnici ve skupině 
jezděte vždy za sebou, nejezte, nepijte, nekuřte a netele-
fonujte).

4) Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně zname-
ní paží.

5) Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního pro-
vozu.

DESET RAD PRO CYKLISTY

6) Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání 
alkoholických nápojů a jiných návykových látek (cyklista je 
dle platné vyhlášky řidič a tento zákaz se vztahuje i na něj). 

7) Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světla.
8) Pro mladé cyklisty platí, že děti mladší 10 let mohou jez-

dit na kole jen v doprovodu osoby starší 15 let a cyklisté 
mladší 18 let mají povinnost použít cyklistickou přilbu 
(použití cyklistické přilby může však zachránit život kaž-
dému).

9) Každý cyklista by měl znát předpisy o silničním provozu 
a měl by být k jízdě na kole tělesně i duševně způsobilý.

10) Nezapomínejte i na zabezpečení svého kola proti odci-
zení.

Pokud dojde k porušení zákona cyklistou na úseku BESIP, 
může strážník městské policie vyřídit přestupek na místě do-
mluvou, uložením blokové pokuty nebo oznámením odboru 
dopravy příslušného správního orgánu městského úřadu po-
věřené obce. V případě jízdy cyklisty na pozemní komunikaci 
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (vztahuje se 
i na kouření na kole), hrozí ve správním řízení vysoká pokuta 
a to až patnáct tisíc korun nebo i trestní stíhání (odnětí svobo-
dy až na jeden rok). 

Petr Macák 
velitel městské policie 



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 55

SDĚLENÍ OBČANŮM

Město Újezd u Brna sděluje, že byly změněny hranice katastru mezi Městem Újezd u Brna a Obcí Hostěrádky-Rešov. Pokud se 
budete chtít seznámit s dalšími podrobnějšími skutečnostmi, máte možnost přijít na Městský úřad a paní referentka Věroslava 
Mrkvicová Vás s danou skutečností podrobně seznámí.

Jan Hradil
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PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane starosto,

Český statistický úřad vysoce oceňuje spolupráci Vašeho 
města na přípravě a provedení terénních prací spojených s re-
alizací Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dovolte, abych 
Vám a Vaším prostřednictvím všem složkám a jednotlivým 
pracovníkům Vašeho úřadu poděkovala za jejich odpovědný 
přístup a součinnost. Velký význam pro nás mělo i zveřejně-
ní aktuálních informací o sčítání v místním tisku, popřípadě 
i rozhlasu a případně zpřístupnění veřejného internetového 
připojení. 

Etapa terénních prací v současné době končí. Český statis-
tický úřad ovšem připravuje ve dnech 19. až 30. května 2011 

tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů. Při této 
akci vybraní sčítací komisaři, kterými jsou v tomto případě 
výhradně zaměstnanci ČSÚ, navštíví ty domácnosti, které 
prokazatelně sčítací formuláře převzaly, ale dosud je žád-
ným způsobem vyplněné neodevzdaly. ČSÚ dává touto akcí 
domácnostem ještě jednu možnost, jak splnit svou povinnost 
a formuláře odevzdat.

Toto došetřování se ve Vašem městě provádět nebude. 

 S pozdravem
Bc. Dana Matýšková, v.r.

vedoucí oddělení SLDB 2011 
pro Jihomoravský kraj

PODĚKOVÁNÍ HEJTMANOVI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Ubytovna pro sociálně slabé
Štefánikova 952, 664 53 Újezd u Brna

JUDr. Michal Hašek, hejtman
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

       V Újezdě u Brna 26. dubna 2011

Vážený pane hejtmane,

níže podepsaní se dne 26.04.2011 sešli na Městském úřadě v Újezdě u Brna, aby Vám vyslovili skutečné poděkování za to, že pa-
matujete také na nejchudší. Obdrželi jsme od Vás 300.000,- Kč na dostavbu dalších 2 malých bytů v ubytovně pro sociálně slabé. 
Každý nad námi ohrnuje nos, ale v Újezdě u Brna máme přeci jenom trochu zázemí, i když ne všichni lidé to vítají.

Pane hejtmane, jsme také lidi a mnozí z nás si situaci, ve které se nyní nacházíme, ani nezavinili. Je nás již osm ze všech sociálních 
vrstev. Máme mezi sebou právníka, ekonoma, středoškolsky vzdělané, ale i jednoho člověka nemocného rakovinou. Doma se již 
nehodil. Město mnohým z nás nedalo pouze ubytování, které je skutečně hezké, ale dalo nám i práci, takže jsou z nás ze dne na 
den zase svéprávní a soběstační lidé. 

A tak Vám níže podepsaní ještě jednou děkují.

JUDr. Karel Salajka    Drahomír Tomeček
Helena Koláčková     František Král
Ing. Marek Tomečka    Petr Ďuriš
Josef Kalvoda    Jiří Stonn
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NADAČNÍ FOND JAMIRO
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ÚJEZDSKÉ LÉTO

Koncerty, na které jsme si zvykli

Je to již déle než 5 let, co v létě využíváme prostory starého 
hřbitova ke krásným koncertům v přírodě. V začátcích vládla 
skepse, podobně jako nad vším novým. Někteří škarohlídi 
dokonce tvrdili, že se tím znesvětí starý hřbitov. Dnes se již 
těšíme a lidé se ptají, kdy Újezdské léto začne. 

Měli jsme zde již 30 orchestrů, souborů a jiných špičkových 
umělců. Je to také zásluhou pana Mgr. Vlastimila Bialase, 
který využívá své vlastní konexe, jelikož i on patří k muzikant-
ské elitě. Co víc? Nejde o pouhé kontakty, ale i volbu skupin 
a muzikantů. Za to je mu nutno poděkovat. 

Nenechte si ujít Újezdské léto.
Jan Hradil

Seznam koncertů
19.06.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Camerata Brunae
10.07.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Sopranistka Olga Procházková + varhany F. Šmíd 

- světové melodie z oper a operet
24.07.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Dixieland z bývalých členů orchestru Gustava Broma
07.08.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Zábavný salonní orchestr 
21.08.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Malá Moravanka Jana Slabáka
04.09.2011 v 17:00 park naproti Sokolovně účinkuje: Brno-Brass-Quintet + sbor (čtyř až pětičlenný z Újezda)

Penzion U Kostela, nám. Sv. Jana 3, Újezd u Brna
nabízí komfortní ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. 
Pokoje jsou zařízeny rustikálním nábytkem, televizí, vlastním so-
ciálním zařízením. Samozřejmostí je soukromé parkoviště, bezba-
riérový přístup a Wi-Fi připojení. Kapacita penzionu je 45 lůžek.

Kompletní informace o penzionu naleznete na:
www.restauraceukostela.com

Tel.: 544 210 275 a 737 647 628
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INFORMAČNÍ TABULE K REALIZOVANÝM PROJEKTŮM
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INFORMAČNÍ TABULE K REALIZOVANÝM PROJEKTŮM



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 61

AKCE MĚSTA

Nová cesta u parku (12.5.2011) Nový povrch cesty u parku (12.5.2011)

Pracovní četa  města v akciOpravená ubytovna u fotbalového hřiště

Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

Babské hody (21.5.2011)

Předtančení na VII. městském plese (18.2.2011) Učíme se salsu  (Městský ples 18.2.2011)

Pálení čarodějnic v mateřské škole (29.4. 2011)
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Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

Kancelář pracovní čety Sklad pracovní čety

NOVÉ OBJEKTY

Hasička Sběrný dvůr

Dětský den  (1.6.2011)

10. výročí fotbalu v Újezdě u Brna (24.6.2011)

Koncert  Camerata Brunae (19.6.2011)
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NOVÉ OBJEKTY

Ubytovna pro sociálně slabé

Dům s pečovatelskou službou

Budova bývalé Telefonicy O2

Klubovna mládeže v parku

Parkoviště za poštou Šatny na fotbalovém hřišti

Rozestavěná stavba obřadní síně Bytový dům E na ul. Rozprýmové
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NOVÉ OBJEKTY

Bylo zbudováno 70 % nových komunikací a chodníků Budování parku JUDr. Jana Haluzy před radnicí

PŘEBUDOVANÉ OBJEKTY

Penzion pro seniory  Klub odložených mužů (vlevo) a třída pro volnočasové aktivity 

Základní škola po generální opravě Nová tělocvična základní školy

Bytový dům B na ul. Rozprýmové 32 bytů na ul. Na Zahrádkách
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ÚJEZD NA HISTORICKÝCH OBRAZECH


