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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení občané,

přemýšlel jsem opravdu dlouho 
co napsat, a to z toho důvodu, 
že vlastně nevím, co zase komu 
bude vadit. Ale pak jsem si řekl, 
že tento zpravodaj dává kom-
pletní účetní uzávěrku a z té se 

přece dá snadno usoudit, zda se pracuje či nepracuje. Město je 
uklizené, všechny stromy ve městě, které se smí stříhat, jsou 
řádně udržované a ostříhané. Trávníky jsou posekané a vše, co 
fungovat má, od kanalizace, plynofikace, a jiného, funguje.

Když se podíváte na obce podobné velikosti, tak mnohé  
z nich musí prodávat svůj majetek, pozemky, aby ekonomicky 
udržely chod obce. My pro změnu stále a stále nakupujeme 
pozemky, či budujeme nové nemovitosti. Újezdská skládka je 
dnes opětovně zařazena mezi ošetřené recyklované pozemky, 
vždyť déle než cca 140 let tam každý, kdo mohl, navezl od 
stavební suti až po chemické odpadky cokoliv. Na tuto skládku 
jsme vysadili 1 500 stromů a keřů. Vznikne tam krásný háj. Ale 
bude to pochopitelně pár desítek let trvat. Radovat se z toho 
budou až naše děti. Můžeme se však podívat na druhou stranu 
katastru města. Například Šmoldus, dnes je tam opravdu krásný 
mokřad s rybníčkem, ale i zde je vysazeno přes 1 000 nových 
sazenic stromů a keřů. To vše se musí okopávat, na zimu oše-
třovat, je za tím ukryto mnoho práce, která není vidět. I zde 
jednou bude překrásná část újezdského katastru. Rovněž na 
to jsme dostali dotace z Evropských fondů. O těchto místech 
jsem hovořil zcela úmyslně, abychom si uvědomili, že to bylo 
místem, které volalo po rekonstrukci. Byly tam vyvezeny staré 

televize, ledničky a vše, co se doma nehodilo. O Staré hoře ne-
musím vůbec mluvit. Letos v zimě celá pracovní četa déle než 
měsíc pracovala na vyřezání všech přístupových cest na Starou 
horu, ke kapličce sv. Antonína Paduánského. Na většinu těchto 
cest byl vyvezen asfaltový recyklát, aby se tyto lokality staly 
lépe přístupnými. 
A tak nevím, nač si stále někteří lidé stěžují. Více se stihnout 
jednoduše nedá. Vše to stojí mimořádně velké peníze. Je sa-
mozřejmé a správné, že má všude existovat opozice. Ta však 
musí být pracovitá, musí mít za sebou také pracovní výsled-
ky. Kritika musí být konstruktivní a hlavně pravdivá. Záleží 
opravdu pouze na Vás, na čtenářích, abyste si udělali vlastní 
obrázek.

Nedávno jsem si znovu četl některé opoziční materiály  
a v jednom z nich stálo, že máme právo na dotace a že je 
jednoduché tyto dotace vyřídit. A tak jsem na zastupitelstvu 
města dne 6.12.2010 pověřil  „opoziční část zastupitelů“ a Ti 
dne 7.2.2011 najednou prohlásili, že to nejde zařídit. Jednalo 
se o dotaci na koupaliště. Znovu opakuji, že to byli oni, kteří 
řekli, že to nejde. Slyšel jsem tolik kritiky kvůli našemu kou-
pališti a právě Ti, kteří byli nejhlučnější, pak sdělí, že to nejde. 
Koupaliště samozřejmě řešíme. Není přece mojí vinou, že se 
40 let do koupaliště nedal haléř do oprav a že se nedělala 
údržba. Jak stárneme my, tak stárne technologie koupaliště. 
Věřte, že skoro na každé radě města řešíme, jak co nejúspor-
něji řešit rekonstrukci koupaliště. V daném čase se návrh re-
konstrukce koupaliště pohybuje kolem 14 milionů korun. Je 
to hodně. Peníze jsou zapotřebí ještě stále na důležitější věci, 
a tak to chce trpělivost.

Co říct v závěru. Během měsíce bude na zdravotním středis-
ku dokončený výtah. Kolem Elserema Stage Technology, a.s. 
bude dokončen nový chodník. Pracujeme na dokončení parku 
JUDr. Jana Haluzy. Dostali jsme dotaci na zateplení vojenského 
objektu včetně nové kotelny. 

Jan Hradil, starosta města
Šmoldus a jeho přirozená krása
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Vážení občané,

bývá zvykem, že obzvláště hloupí lidé lžou. Lžou proto, 
že jim chybí argumenty a dostatek rozumu dokazovat svá 
tvrzení. Malé děti mají dětské pojetí lži, které se jmenuje 
fabulace či konfabulace. Lžou-li však vědomě dospělí, tak je 
buď lež něco sledující a stává se často lidem, kteří nic neumí, 
líným a neschopným. Udělejte si, prosím, mínění sami.
V posledním opozičním zpravodaji je uvedeno, že se zaobí-
ráme špatně problematikou mateřské školy. Jistě by to umě-
li lépe, kdyby vyhráli volby. Ale naše školka byla postavena 
v roce 1986. Byla to školka na svůj čas pěkná, ale bohužel 
nesla stopy, kupř. na oknech, které odpovídaly normám 
daného času. Zub času, ale i amortizace nechaly na školce 
stopu. Proto jsme se v čase, kdy bylo město zadluženo více 
než 40 miliony, pustili do postupných oprav:

Mateřská škola: 
2008 Výměna oken 1.304.830,50 Kč

2011 Oplocení 90.687,00 Kč

2007, 2008 Vzduchotechnika 195.303,00 Kč

2010 Kotelna 1.793.681,80 Kč

2010 Toalety 420.000,00 Kč

2010 Pergola 150.000,00 Kč

2007 Konvektomat 132.740,00 Kč

Plachty na pískoviště 19.183,00 Kč

Stojany na lehátka 83.232,00 Kč

Dětské židličky 52.003,00 Kč

Nalepení PVC 36.176,00 Kč

2008 Koberce 140.401,00 Kč

Dětské hřiště - sestava 375.750,00 Kč

2009 Stohovatelná lehátka 94.454,00 Kč

2010 Nerez stůl - kuchyň 31.391,00 Kč

Stoly pro děti do tříd 123.840,00 Kč

Dovoz písku 14.400,00 Kč

2011 matrace do lehátek 41.400,00 Kč

archivační skříně 47.456,00 Kč

učitelské stoly a židle 23.916,00 Kč

Celkem 5.170.844,30 Kč

Možná se Vám to zdá málo, ale my jsme takto opravili 
všechny budovy, které jsou v majetku města. Ale to není dů-
vod ke chlubení, to byla naše povinnost, povinnost dobrých 
správců majetku. Ano, příprava projektové dokumentace 
přístavku MŠ se natáhla. Ani jeden z opozičních zastupitelů, 
jak si sami říkají, tuto skutečnost nepřipomínkoval. Tvrzení, 
že se nedělá v tomto městě nic pro děti, je opět nepravda. 
Za naše období, které je pravda již dlouhé, jsme pro děti 
zbudovali:

- Generální opravu základní školy:
Vybavení a rekonstrukce školní jídelny ZŠ

2007 Myčka nádobí 120.000,00 Kč

Pracovní stoly 50.000,00 Kč

2009 Výměna dlažby 247.000,00 Kč

Stoly a židle 368.900,00 Kč
200.000,00 Kč

dotace JMK

Kotle a vybavení 133.810,00 Kč

2011 Myčka nádobí 79.678,00 Kč

Celkem 999.388,00 Kč

Vybavení a rekonstrukce tříd v ZŠ
2005 Nábytek 1. stupeň 141.039,00 Kč

Instalace počítačové 
sítě

79.961,00 Kč

2006 Nábytek 283.523,00 Kč

Interaktivní tabule 79.751,00 Kč

Výměna podlahy - 
zeměpis. učebna

40.441,00 Kč

ČLÁNEK STAROSTY
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2007 Nábytek 131.066,60 Kč

Výměna podlahy 40.440,00 Kč

Chodba 1. patro 47.000,00 Kč

2008 Nábytek 76.725,00 Kč

Výměna PVC 44.553,60 Kč

Nasvícení tabulí 54.400,00 Kč

Nasvícení tabulí 41.599,50 Kč

2009 Nábytek 281.982,20 Kč

2010 Nábytek 404.375,80 Kč

Opravy podlah 195.000,00 Kč

PVC v učebnách 90.780,00 Kč

Interaktivní tabule,
nábytek ředitelna

180.000,00 Kč

Nábytek 124.092,00 Kč

2011 Nábytek 304.812,00 Kč

Počítačová síť 69.610,00 Kč

Interaktivní tabule 48.990,00 Kč

Opravy elektroinstalací 243.132,00 Kč

Celkem 3.003.273,70 Kč

2004 Rekonstrukce ZŠ 14.887.618,70 Kč
dotace MF ve výši
14.000.000,00 Kč

2005 Žaluzie, rekonstrukce 703.604,90 Kč

2005 Kanalizace v areálu ZŠ 1.038.769,00 Kč

Celkem 16.629 992,60 Kč

- klubovnu pro mládež v parku u koupaliště,
- nový skateboard (dnes opět plně opravený),
- tři dětská hřiště,
- dětské hřiště v základní škole, 
- hřiště na volejbal na Rychmanově, (veřejně přístupné).

Rekonstrukce ZŠ

Je to možná málo, ale spláceli jsme dluhy a vedle toho bu-
dovali. A nyní k vědomým nepravdám v opozičním zpravo-
daji. Prosím Vás, nedávejte číst zpravodaj dětem, ne kvůli 
obsahu, ale kvůli množství hrubých chyb. Povšimněte si 
konkrétních článků, ale je to obrázek pisatelů. 
Je vědomou lží: 
 a) Dáda Patrasová nestála 60.000,- Kč, jak se na straně č. 2 

opozičního zpravodaje tvrdí. Představení Dády město stá-
lo 19.400,- Kč, kdy honorář byl 30.000,- Kč a na vstupném 
pro dospělé se vybralo 10.600,- Kč. Zvažte sami.

 b) Řešení nedostatku míst v mateřské škole formou zalo-
žení občanského sdružení  „Naše malé dítě“ je iniciativa, 
na kterou město přispělo ve školním roce 2011/2012 
částku 135.000,- Kč a poskytlo prostory. Vybavení jsme 
nehradili my, jako město, pouze jsme poskytli příspěvek 
ve výši 5.000,- Kč na pořízení koberce. 

 c) Uvedení, že vánoční strom před radnicí stál 60.000,- 
Kč, je opět dezinformací a lží. Vánoční strom s převozem, 
s instalací (sadbou) za použití jeřábu, stál dohromady 
29.600,- Kč. Tuto částku odsouhlasilo zastupitelstvo 
města. 

 d) Smuteční síň byla rozhodnuta zastupitelstvem města. 
Je postavena pro kohokoliv i z širokého okolí. Zabezpečí 
kulturnost pohřbu a věřte, že přinese občanům osobní 
úspory, kdy pohřeb žehem nemusí probíhat v kremato-
riu. Obřad se vykoná v naší obřadní síni, nebude potřeba 
autobusu, nebudou potřeba poplatky na užití obřadní 
síně v krematoriu. Dobře víme, že dnes průměrný po-
hřeb stojí 18.000,- Kč. Kolik lidí na takový pohřeb ani 
nemá. Je to cynismus handrkovat se o takových věcech. 
Výrok, že je to za humny, je výrok mimořádně objevný. 
Kde jinde má být obřadní síň než u hřbitova, který běžně 
nebývá součástí náměstí.

V závěru: dlouho jsem nečetl tolik polopravd a nepravd, ale 
udělejte si obrázek sami. Toto město je velice pěkné, upra-
vené, řešící infrastrukturu a o tom to je.
Vážení občané, peníze, které vybírá město za pronájem tě-
locvičny a kurtů, jsou pouhým zlomkem vlastního nákladu 
na provoz. Já nemohu dovolit, aby rozpočet města šel do 
červených čísel, to znamená do mínusu. 

Starosta města 

ČLÁNEK STAROSTY
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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: info@ujezdubrna.cz

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

Číslo účtu: 4925641/0100

Počet obyvatel ke dni 01.01.2011: 3.094

Počet obyvatel ke dni 31.12.2011: 3.139

Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 15

Počet veřejných zasedání:   9

V roce 2011 pracovaly: finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí, komise kul-
turní, komise sociálně zdravotní a komise likvidační.

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

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011:

Městské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 3 obecně závazné vyhlášky.
Rada města schválila 2 vnitřní směrnice k účetnictví.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet byl zveřejněn v době od 15.11.2010 do 1.12.2010 a schválen v ZM usnesením č. 2 dne 6.12.2010. 
Příjmy celkem: 64.001 tis. Kč, výdaje celkem: 69.195 tis. Kč a financováním salda příjmů a výdajů ve výši 5.194 tis. Kč. V průběhu 
roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2011
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Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách 
za rok 2011 v tis. Kč je následující:

Daňové příjmy 25.232,80 Kč

Nedaňové příjmy 11.029,10 Kč

Kapitálové příjmy 45,00 Kč

Přijaté transfery /dotace/ 29.266,90 Kč

Příjmy celkem 65.573,80 Kč

 

Běžné výdaje 34.439,40 Kč

Kapitálové výdaje 38.001,20 Kč

Výdaje celkem 72.440,60 Kč

Saldo příj. a výdajů po konsolidaci -6.866,80 Kč

Financování 6.866,80 Kč

Skutečné příjmy v roce 2011 v Kč 93.401.339,96 Kč

Příjmy po konsolidaci 68.510.665,70 Kč

Z toho daňové příjmy 27.806.803,95 Kč

Nedaňové příjmy 11.305.820,69 Kč

Kapitálové příjmy 131.808,00 Kč

Přijaté transfery 54.156.907,32 Kč

Výdaje celkem 91.790.701,99 Kč

Výdaje po konsolidaci 66.900.027,73 Kč

Z toho běžné výdaje 55.555.772,92 Kč

Kapitálové výdaje 36.234.929,07 Kč

Saldo příj. a výdajů po konsolidaci 1.610.637,97 Kč 

Financování -1.610.637,97 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních 
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 31.12.2011 na základě pokynu starosty města. 
Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 
2011 byla projednána na zasedání zastupitelstva města dne 
20.2.2012. 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 504.203.105,36 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
Újezd u Brna

V roce 2011 město poskytlo příspěvkovým organizacím 
příspěvky na provoz ve výši 3.583.505,00 Kč. Příspěvko-
vá organizace MŠ obdržela v roce 2011 příspěvky ve výši 
900.000,00 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o 78.541,00 Kč na 
zakoupení nového SW do programu Stravné, nových matrací 
do lehátek a na pokrytí mzdových nákladů pro asistenta peda-
goga. Hospodaření MŠ skončilo za rok 2011 s kladným hospo-
dářským výsledkem ve výši 70.042,50 Kč. Tento zůstatek bude 
použit se souhlasem zřizovatele v roce 2012 na nákup židlí 
ve výši 50.000,00 Kč a zbývající část ve výši 20.042,50 Kč je 
ponechána v rozpočtu do roku 2012. 

Příspěvková organizace ZŠ obdržela v roce 2011 pří-
spěvek ve výši 2.300.000,00 Kč. Dále byl rozpočet navýšen  
o 304.964,00 Kč na rozvod počítačové sítě, nový dataprojektor 
a renovaci tabule do třídy 1.A, nákup myčky nádobí do škol-
ní kuchyně, interaktivní učebnice a na kamerový systém do 
školních šaten. Dále ZŠ obdržela dotaci z rozpočtu JMK ve výši 
64.500,00 Kč na projekt – „TUŽka - volnočasové centrum“, 
tato dotace byla řádně vyúčtována. Mezi další čerpané dotace 
patří dotace z Nadace partnerství na projekt Biopotraviny – 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2011
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cesta ke zdraví ve výši 50.000,00 Kč, na vzdělávací projekt 
- Naše zahrada pro všechny ve výši 23.800,00 Kč, na nákup 
odborných publikací a vzdělávacích materiálů z oblasti ekolo-
gie z Nadace Veronika ve výši 10.000,00 Kč. Dále ZŠ obdržela 
dotaci z MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost na akci „EU peníze školám“. Celková výše 
dotace je 1.846.943,00 Kč. ZŠ obdržela 60% z této částky, což 
je 1.108.165,80 Kč. Tyto prostředky byly použity na zařízení 
nové počítačové učebny. Hospodaření ZŠ za rok 2011 skon-
čilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 95.882,54 
Kč. Město uhradilo opravy elektroinstalací v ZŠ a další drobné 
opravy ve výši 243.132,00 Kč. 

Dále město pořídilo nové šatní skříňky do školních šaten 
ve výši 449.918,40 Kč. MŠ a ZŠ v roce 2011 obdrželo od Ji-
homoravského kraje dotace na mzdy a vzdělávání, které byly  
s krajským úřadem řádně vyúčtovány.

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 odstraněny 
na místě. 

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

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel ÚZ přijato celkem vyčerpáno vráceno
Úřad práce ČR 13101 130.943,00 Kč 130.943,00 Kč 0,00 Kč
Úřad práce ČR 13234 668.941,00 Kč 668.941,00 Kč 0,00 Kč
JMK – hasiči 14004 2.770,00 Kč 2.770,00 Kč 0,00 Kč
JMK – kniha Thonet Mundus a ti druzí 331 130.000,00 Kč 130.000,00 Kč 0,00 Kč
JMK – dostavba ubytovny pro bezdomovce 434 300.000,00 Kč 300.000,00 Kč 0,00 Kč
Dotace na sčítání lidí, domů a bytů 98005 16.631,00 Kč 16.340,00 Kč 291,00 Kč
JMK – dotace pro ZŠ – Projekt TUŽka 379 64.500,00 Kč 64.500,00 Kč 0,00 Kč
MŠMT – Dotace pro ZŠ – konkurenceschopnost, 
dotace bude dále čerpána v roce 2012

33123 1.108.165,80 Kč 1.072.078,00 Kč

JMK – stavba ČOV v roce 2009 232 2.250.000,00 Kč 31.243,60 Kč 23,73 Kč

Na stavbu ČOV město obdrželo v roce 2011 dotaci ze SF ve výši 510.731,84 Kč a ze SFŽP 30.043,04 Kč. Akce byla ukončena v roce 
2011. Obdržené dotace za celou dobu výstavby: JMK – 2.249.976,27 Kč, SF – 36.807.818,42 Kč, SFŽP – 2.165.165,70 Kč.

Na rekultivaci skládky město obdrželo v roce 2011 ze SF 19.887.159,45 Kč a ze SFŽP 1.169.832,89 Kč. Akce byla ukončena v roce 
2011. Obdržené dotace za celou dobu výstavby: SF/CF – 25.557.847,32 Kč, SFŽP – 1.503.402,75 Kč.
 
Na sběrný dvůr město obdrželo v roce 2011 ze SF 3.109.967,76 Kč a ze SFŽP 182.939,28 Kč. Akce byla ukončena v roce 2011. 
Obdržené dotace za celou dobu výstavby: SF/CF – 3.109.967,76 Kč, SFŽP – 182.939,28 Kč.

Na projekt Územní plán Újezd u Brna město podepsalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Výše 
dotace je 141.000,00 Kč. Prostředky dotace budou poskytnuty po předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu.

Dále město obdrželo příspěvek od pana Uhlíře na knihu Thonet Mundus a ti druzí ve výši 58.000,00 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2011
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Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2011 na základě schváleného 
a upraveného rozpočtu

Organizace Částka Účel
Nadační fond ZŠ 30.000,00 Kč na činnost s dětmi
TJ Sokol 20.000,00 Kč na činnost s dětmi
Babské hody 22.000,00 Kč příspěvek na hody
Příspěvek stárkům na hody 25.000,00 Kč příspěvek na hody
SK kopaná 32.100,00 Kč na činnost s dětmi
Junák 15.000,00 Kč na činnost s dětmi
Svaz diabetiků 15.000,00 Kč na činnost organizace
Sal. hnutí 30.000,00 Kč na činnost s dětmi + K24
ČČK 2.000,00 Kč na činnost s dětmi
Římskokatolická církev 6.452,00 Kč na činnost
Adopce bangl. dětí 13.200,00 Kč na školné
Aut. závody - Maverick 5.000,00 Kč příspěvek na závody
Jamiro 5.000,00 Kč příspěvek na činnost
Občanské sdružení Rozmarýna 17.000,00 Kč příspěvek na činnost
Za čl. příspěvky Svaz měst a obcí 10.574,60 Kč čl. příspěvek
Spolek Austerlitz o.p.s. 9.237,00 Kč čl. příspěvek
Spolek Austerlitz o.p.s. 5.000,00 Kč příspěvek na valnou hromadu
Svaz tělesně postižených 2.000,00 Kč příspěvek na činnost
Rybáři 15.000,00 Kč na činnost s dětmi
Naše malé dítě 35.000,00 Kč na činnost s dětmi
Celkem bylo v roce 2011 poskytnuto 314.563,60 Kč.

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci dotací jsou 
povinni předložit vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2011 ještě do konce roku 2011. Všechny dotace byly ve stanoveném 
termínu vyúčtovány.

U KB Brno - venkov na budovu Telecomu 2.748.000,00 Kč
U KB Brno - venkov na smuteční síň 4.580.000,00 Kč
U KB Brno - venkov na nákup has. auta 956.000,00 Kč
U KB Brno - venkov na dostavbu DPS 1.324.000,00 Kč
U KB Brno - venkov na nákup areálu MB Realu 633.000,00 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2011
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U KB Brno - venkov na stavbu ČOV 4.631.600,00 Kč
U KB Brno - venkov na stavbu výtahu 699.300,00 Kč
- zbývá k dočerpání v roce 2012 1.276.700,00 Kč
Celkem: 15.571.900,00 Kč

Výběrová řízení v roce 2011

Město v roce 2011 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné za-
kázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení na 
kompletní zabezpečení koncesního řízení na provozovatele vo-
dohospodářské infrastruktury města, šatní skříňky pro ZŠ, uby-
tovna pro sociálně slabé (střecha, okna, voda – topení, elektro), 
výměna oken na bytovém domě č.p. 876 a jiné akce.
Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu nebyly zjištěny nedostatky.
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou čin-
nost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Město je ode dne 1.5.2009 registrováno jako plátce DPH na stoč-
né, popl. z kabelové televize, za hlášení městského 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 ke dni 31.12.2011 vykazuje na základ-
ním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši 
8.624.475,04 Kč a na účtu u ČSOB zůstatek 173.551,25 Kč a na 
účtu dotací 116,50 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy  
z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření měs-
ta za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING 
s.r.o. Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č. 47, na zákla-
dě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010 mezi objednavatelem  
a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (opráv-
nění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236). 
Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. 
Antonín Husák, Ing. Jan Temel, Ing. Jan Bartes a Vladimír Šrytr.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem  
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve zně-
ní pozdějších předpisů v termínu od 12.9. do 13.9.2011 
(příprava dokladů a dílčí přezkum) a od 12.3. do 13.3.2012 
provedeny závěrečné práce a zpracování zprávy. Při přezkou-
mání bylo ověřeno dodržování povinností uložených 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 finančními pro-
středky ve srovnání s rozpočtem, zákon č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

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

Příloha – plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011, je k dispozici na MěÚ v kanceláři účetní. 
Vypracovala : Ing. Jana Jarošová

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města 

Vyvěšeno na úřední desce: 21.3.2012
Sňato z úřední desky: 6.4.2012 
Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne: 23.4.2012 
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Myčka nádobí Bosch 9.599,00 Kč

Posypový nádstavec 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

Plastový box, havarijní souprava 12.120,00 Kč

Lednice 3.816,00 Kč

Plachta 4.560,00 Kč

Šatní skříně ZŠ 449.918,40 Kč

Kopírka Xerox 35.514,00 Kč

PC Netic Intel Core 10.974,00 Kč

Monitor Fujitsu 3.429,60 Kč

Tiskárna 3.615,60 Kč

Lopata pro stroj JCB 23.640,00 Kč

Plachta na Sběrný dvůr 4.560,00 Kč

Bezpečnostní systém - voj. objekt 31.152,00 Kč

Lopata UNC 15.060,00 Kč

Dopravní zrcadlo 8.222,00 Kč

Řezačka, vázací stroj 3.468,00 Kč

Zesilovač, reproduktory 29.968,00 Kč

Kuchyň. linky do ubytovny 
pro bezdomovce

26.393,00 Kč

Bronzová socha - malá pieta 18.000,00 Kč

Vysavač Lux 50.149,00 Kč

Zabezpečovací zařízení 
- Sběrný dvůr

50.220,00 Kč

Zařízení pro KTV pro příjem 
DVB-T signálů

83.238,40 Kč

SW Loginet - evidence smluv 15.408,00 Kč

Celkem ke dni 31.12.2011 974.425,72 Kč
Opravy provedené v roce 2011
Oprava povrchu komun. - U Parku 646.958,00 Kč

Opravy ZŠ 243.132,00 Kč

Opravy VO 294.174,86 Kč

Oplocení MŠ 90.687,00 Kč

Celkem 1.274.951,86 Kč
Vypracovala: Ing. Jana Jarošová

Rozpočet celkem: příjmy  39.668,50 Kč 
   financování  274,50 Kč 

   Příjmy celkem  39.943,00 Kč 

   Výdaje celkem  39.943,00 Kč 

Rozpočet na rok 2012 je vyrovnán.

ROZPOČET NA ROK 2012

AKCE V ROCE 2011 A NÁKUP DHM
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Příjmy v tis. Kč
DPFO ze záv. činnosti pol. 1111  3.500,00 Kč 

DPFO ze sam. výd. činnosti pol. 1112  5.000,00 Kč 

DPFO z kap. výnosů pol. 1113  350,00 Kč 

Daň z př. práv. osob pol. 1121  4.500,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211  10.000,00 Kč 

Daň z př. za obec pol. 1122  1.000,00 Kč 

PDO pol. 1337  1.500,00 Kč 

Popl. ze psů pol. 1341  115,00 Kč 

Za už. veř. prostranství pol. 1343  65,00 Kč 

Popl. ze vstupného pol. 1344  4,00 Kč 

Za provoz hracích přístrojů pol. 1347  20,00 Kč 

Odvod z provoz. loterií pol. 1351  10,00 Kč 

Správní poplatky pol. 1361  90,00 Kč 

Daň z nemovitosti pol. 1511  1.550,00 Kč 

Splátky půjček pol. 2460  10,00 Kč 

Příjmy z pronáj. pozemků (ZD)  80,00 Kč 

Z vydobývaných prostor  110,00 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  20,00 Kč 

Nájem Rychta  320,00 Kč 

Služby Rychta  10,00 Kč 

Příjmy za kabel. tel.  350,00 Kč 

Nájem koupaliště  48,00 Kč 

Služby byty  339,00 Kč 

Nájem byty  1.800,00 Kč 

Poplatek za hroby  40,00 Kč 

Nájem za chlad. zař. - hřbitov  10,00 Kč 

Výdaje v tis. Kč
Účelová rezerva - krizové sit. 2  50,00 Kč 

Silnice (údržba a značení) 1.000,00 Kč

Chodníky (údržba) 1.500,00 Kč

Příspěvek na IDS 272,00 Kč

Vodovod 25,00 Kč

Kanalizace - provoz ČOV + revitalizace 2.177,00 Kč

Rybník - provoz 100,00 Kč

Příspěvek pro MŠ a ŠJ MŠ 917,00 Kč

Na opravu MŠ 250,00 Kč

Příspěvek pro ZŠ a ŠJ ZŠ 2.300,00 Kč

Na opravu ZŠ 500 Kč

Základní škola - mzdy 170,00 Kč

Místní knihovna 460,00 Kč

Ost. zál. kultury - Rychta 250,00 Kč

Zach. kult. památky (opr. křížů, kapličky) 200,00 Kč

Kabel. televize a rozhlas 400,00 Kč

SOZ - grat., vítání, svatby, ples 400,00 Kč

Vydávání zpravodaje 100,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže 350,00 Kč

Koupaliště - sport. zař. 300,00 Kč

Bytové hospodářství 1.000,00 Kč

Nebyt. hospodářství, voj. objekt 1.487,00 Kč

Zpracování územního plánu 500,00 Kč

Veřejné osvětlení + opr. 1.100,00 Kč

Správa hřbitova + stavba smuteční 
síně

1.060,00 Kč

Svoz PDO 1.900,00 Kč

Sběrný dvůr na nebezpečný odpad 420,00 Kč

Péče o veř. zeleň a ost. prostory 2.100,00 Kč

Park před radnicí 1.000,00 Kč

Soc. příspěvky 50,00 Kč

ROZPOČET NA ROK 2012
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Salesiánské hnutí 23.000,00 Kč

Nadace ZŠ 30.000,00 Kč

TJ Sokol Újezd u Brna 20.000,00 Kč

SK Újezd u Brna 20.000,00 Kč

Svaz diabetiků 15.000,00 Kč

Junák 15.000,00 Kč

Adopce bangl. dětí 13.200,00 Kč

Rybáři 20.000,00 Kč

Členský příspěvek Austerlitz 9.300,00 Kč

JAMIRO 5.000,00 Kč

Svaz měst a obcí 10.600,00 Kč

Rozmarýna 15.000,00 Kč

Naše malé dítě 105.000,00 Kč

Celkem 301.100,00 Kč

V rozpočtu na rok 2012 jsou schváleny následující příspěvky:

Financování

Příjmy v tis. Kč
Popl. sběrný dvůr  60,00 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  5,00 Kč 

Ost.příjmy - obec. pol. 2119  10,00 Kč 

Nájmy z nebyt. prostor - ostatní  500,00 Kč 

Příjmy z posk. služeb - pol. 2111  300,00 Kč 

Nahodilé příjmy pol. 2329  25,00 Kč 

Příjmy z úroků  40,00 Kč 

Příspěvky a náhrady pol. 2324  20,00 Kč 

Plán. dotace (od kraje) pol. 4112  1.462,50 Kč 

Celkem příjmy  39.668,50 Kč 

Výdaje v tis. Kč
DPS - provoz 1.450,00 Kč

Penzion - provoz 1.450,00 Kč

Policie 1.400,00 Kč

Obecní zastupitelstvo 1.700,00 Kč

Činnost místní správy 5.000,00 Kč

Pož. ochrana 400,00 Kč

Platby daní 1.000,00 Kč

Platba DPH 150,00 Kč

Příspěvky nezisk. organizacím 335,00 Kč

Služby - poj. majetku 400,00 Kč

Služby KB a úroky z úvěrů 450,00 Kč

Zdrav. středisko 70,00 Kč

Most přes Litavu 1.000,00 Kč

Nad Sklepy 2.500,00 Kč

Přípravné projektové dokumentace 300,00 Kč

Celkem výdaje 39.943,00 Kč

pol. 8115 změna stavu (zůstatek na účtě k 1.1.2012)  4.157,90 Kč 

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

-3.883,40 Kč 

Financování celkem  274,50 Kč 

ROZPOČET NA ROK 2012

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED

č. ř.
Rok

2013 2014 2015 2016 2017
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 4120 3941 2887 2838
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř. 4010 24927 24458 25791 25791

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř. 4020 10612 11950 11618 11618

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř. 4030 55 45 45 45

P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040 3000 3000 1000 1000

P Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200 38594 39453 38454 38454 0
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210 33560 33750 33830 33950

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220 4500 4500 2000 2000

V Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430 38060 38250 35830 35950 0
Příjmy z financování

P5 Úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113

P6 Úvěry dlouhodobé - 8123 2500 1000

P8 Příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111

P9 Příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121

P10 Ostatní (aktivní likvidita) - 8117, 8127

+F PS až 
P10

Příjmy z financování celkem 2500 1000 0 0 0

Výdaje z financování
V3 Splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114

V4 Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 3213 3257 2673 513

V5 Splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112

V6 Splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122

V7 Ostatní (aktivní likvidita) - 8118, 8128

-F V3 až V7 Výdaje z financování celkem 3213 3257 2673 513 0
B P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS -179 -1054 -49 1991 0
C A+B Hotovost na konci roku 3941 2887 2838 4829 0

Projednáno v Radě města dne 12.12.2011
Schváleno Zastupitelstvem města dne 12.12.2011



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA16

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

1. ZM bere na vědomí předložené zápisy ze zasedání rady města. 
2. ZM rozhodlo, aby byla zadána projektová dokumentace 

plynofikace na ul. Nádražní /za železniční tratí/, směrem 
k obřadní síni. 

3. ZM rozhodlo, aby byla zadána projektová dokumentace 
kanalizace a vodovodu v ul. Nádražní /za železniční tratí/, 
směrem k obřadní síni. 

4. ZM rozhodlo, aby byl proveden výběr projektanta na 
zpracování projektové dokumentace na kanalizaci, plyn 
a vodovod v ul. Nádražní /za železniční tratí/, směrem  
k obřadní síni, a to radou města, dle zákona. 

5. ZM bere na vědomí přehled dotací za rok 2009–2011. 
6. ZM přijalo seznam probíhajících stavebních akcí v Újezdu 

u Brna. 
7. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uza-

vřené dne 8.7.2010 – „II/416 a II/418 Újezd u Brna – 
průtah“ uzavřené mezi městem Újezd u Brna a SÚS JMK, 
Žerotínovo nám. 3/5, Brno, týkající se změny smlouvy ve 
vazbě na skutečnost, že finanční zdroje umožňují zajistit 
realizaci pouze části stavby, a to stavebních úprav silnice 
II/416, tj. na ulicích U Jatek a Štefánikova, Újezd u Brna. 
ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. 

8. ZM rozhodlo zadat firmě COLAS CZ opravu kanalizace na 
Rychmanově za cenu 122.016,- Kč. ZM pověřuje staros-
tu města, aby podepsal smlouvu s fi. COLAS CZ. 

9. ZM rozhodlo převést část pozemku p.č. 2134 o výmě-
ře 16-18 m2 na trafostanici pro Domov pro seniory na 
E.ON ČR. Záměr byl již jednou vyvěšen dne 8.4.2011, 
sňat 25.4.2011. Firma E.ON ČR si zpracuje geometrický 
plán a připraví smlouvu o převodu pozemku. ZM pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy. 

10. ZM rozhodlo, že výsadbu zeleně v parku JUDr. Jana Ha-
luzy provede odborná firma. 

11. ZM rozhodlo, že vlastní cesty a úpravu schůdnosti v par-
ku JUDr. Jana Haluzy provede město vlastními silami, 
dle projektu. 

12. ZM rozhodlo, že o dodavateli na úpravu studny v parku 
JUDr. Jana Haluzy rozhodne rada města. 

13. ZM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu č. 6209-054/001/2011-HO-AD 

USNESENÍ č. 11 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 12.9.2011 (dále jen ZM)

uzavřenou mezi městem Újezd u Brna a E.ON Distribuce 
a.s., týkající se zřízení práva umožňujícího využití za-
tížené nemovitosti, tj. p.č. 14/1, k.ú. Újezd u Brna pro 
účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, 
spočívající v umístění nového kabelového vedení NN  
a rozpojovací skříně. Věcné břemeno se zřizuje úplatně 
za cenu 10.000,- Kč /bez DPH/, jednorázově. ZM pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy. 

14. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na 
pozemku p.č. 72 a p.č. 1780/3, k.ú. Újezd u Brna mezi 
městem Újezd u Brna a JMP Net s.r.o. a SÚS JMK týkající 
se práva provést stavbu plynárenského zařízení „II/416 
a II/418 Újezd u Brna průtah, SO 501 přeložka STL ply-
novodu včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  
a vytyčovacích bodů“. Cena 200,- Kč za každý započatý 
metr, zatížený plynárenským zařízením. ZM pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

15. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozem-
ku p.č. 1099/4, k.ú. Újezd u Brna mezi městem Újezd  
u Brna a JMP Net s.r.o., týkající se práva provést stavbu 
energetického zařízení změny části stávající přípojky 
NN pro regulační stanici RWE, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů – ener-
getické zařízení na pozemku města. Cena za každý 
započatý metr pozemku činí jednorázově 500,- Kč. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

16. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozem-
ku p.č. 1058/4, k.ú. Újezd u Brna mezi městem Újezd  
u Brna a JMP Net s.r.o., týkající se práva provést stavbu 
energetického zařízení změny části stávající přípojky 
NN pro regulační stanici RWE, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů – ener-
getické zařízení na pozemku města. Cena za každý 
započatý metr pozemku činí jednorázově 500,- Kč. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

17. ZM rozhodlo odkoupit pozemky p.č. 2707/22, 2707/54, 
2707/55 a pozemek p.č. 2707/56 o výměře 1.182 m2  
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA

v bývalém vojenském objektu od pana Jiřího Chládka  
a paní Ludmily Chládkové za cenu 100,- Kč/m2, cel-
ková částka 118.200,- Kč. ZM pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. 

18. ZM schválilo ceník odběru odpadů od občanů na sběr-
ném středisku odpadů. Navržené ceny jsou platné ode 
dne 31.12.2011. 

19. ZM rozhodlo, aby do příštího ZM byla zpracována stu-
die, ve kterých lokalitách intravilánu města chybí infra-
struktura. 

20. ZM bere na vědomí, že byla podepsána SOD o poskyt-
nutí odborných služeb k zajištění výběru provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury města Újezd u Brna. 

21. ZM schvaluje dodatek č. 7 o zajištění financování IDS. 
Město poskytne na standard IDS na kalendářní rok 2011 
částku ve výši 154.850,- Kč. 

22. ZM rozhodlo, že město poskytne bezúplatně rodičům  
13 dětí, které se nedostaly do mateřské školy: 

	 •	 1.	prostory	třídy	ve	dvorním	areálu	základní	školy;	
	 •	 2.	Město	Újezd	u	Brna	poskytne	bezúplatně	náklady	 

s	 provozem;	 město	 poskytne	 těmto	 dětem	 možnost	
stravování	v	ZŠ	úplatně;	

	 •	 3.	Město	Újezd	u	Brna	poskytne	v	září	2011	–	červen	
2012	částku	ve	výši	15.000,-	Kč/měsíc	na	vychovatelku;	

	 •	 4.	ostatní	náklady	si	ponesou	rodiče	výše	zmíněných	dětí;	
	 •	 5.	za	provoz	si	budou	zodpovídat	rodiče	výše	zmíně-

ných	dětí;	
	 •	 6.	město	nebude	zodpovídat	za	zdraví	dětí.	
 Toto všechno poskytne město za podmínky, že se nalez-

ne právní forma. 
23. ZM rozhodlo potvrdit pořadí firem, které zpracovala 

hodnotící komise dne 23.8.2011, na dodavatele vý-
měny oken na bytovém domě č.p. 876, ul. 9. května, 
Újezd u Brna. Nejvýhodnější nabídku předložila firma 
IVAPLAST s.r.o., Oslavanská 942, 664 91 Ivančice. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

24. ZM rozhodlo, aby dodavatelem výtahu pro zdravotní 
středisko byla firma OTIS, a.s. a pověřuje místostarostu, 
aby o výsledku výběrového řízení firmu informoval. Dále 
pověřuje starostu města, aby podepsal smlouvu o dílo. 

25. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření je 
vyrovnané. 

26. ZM rozhodlo vykoupit zbývající pozemky v bývalém 
vojenském areálu, tj. pozemek p.č. 2707/2, 2707/6, 
2707/11, 2707/37, 2707/38,2707/39, 2707/48, a p.č. 
2707/49, k.ú. Újezd u Brna od Ministerstva obrany ČR, 
za cenu ve výši od 70,- Kč do 140,- Kč. 

USNESENÍ č. 12  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 24.10.2011 (dále jen ZM)

1. ZM bere na vědomí předložené zápisy ze zasedání rady 
města od posledního zasedání ZM, tj. 12.9.2011. 

2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5, které je vyrovnané 
jak v příjmech, tak ve výdajích. 

3. ZM přijalo protokol o finanční kontrole v Základní a Ma-
teřské škole v Újezdě u Brna. 

4. ZM přijalo informaci o počtu narozených dětí a o počtu 
zemřelých občanů v roce 2010 v Újezdě u Brna. Celkem na 
příspěvku při narození dítěte a na pohřebném bylo vypla-
ceno 325.000,- Kč. 

5. ZM přijalo informaci o počtu narozených dětí a o počtu 
zemřelých občanů v roce 2011, a to ke dni 24.10.2011. 
Celkem bylo vyplaceno na příspěvcích 235.000,- Kč. 

6. ZM bere na vědomí zprávu o probíhajících a připravova-
ných stavebních akcích ve městě. 

7. ZM přijalo seznam podaných žádostí o dotaci ke dni 
24.10.2011. 

8. ZM pověřuje Radu města, aby provedla oslovení 3 umě-
leckých kovářů s tím, že výběr typu mříží na smuteční 
obřadní síň a dodavatele mříží si rozhodne ZM. 

9. ZM rozhodlo zaslat přípis Správě a údržbě silnic, Brno 
ohledně rozšíření komunikace u fi. ELSEREMO. 

10. ZM rozhodlo rozšířit objednávku projektu na střelnici  
v obou tubusech v bývalém vojenském objektu. 

11. ZM rozhodlo nositeli projektu střelnice vyplatit úhradu 
cestovného ve výši 5.000,- Kč. 
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12. ZM pověřuje RM, aby pokračovala dle projektové doku-
mentace v budování parku naproti radnice. 

13. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1999/3, k.ú. Újezd 
u Brna o výměře 44 m2 panu Ing. Romanu Chudáčkovi, 
Rerychova 6, Brno za cenu 450,- Kč/m2, celková cena 
činí 19.800,- Kč. 

14. ZM Újezd u Brna schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby na pozemku p.č. 29/14 a p.č. 14/1 v k.ú. Újezd 
u Brna, týkající se práva provést stavbu plynárenského 
zařízení, přeložky NTL, STL distribučních plynovodů  
a posilovacího regulačního zařízení v rámci stavby „No-
vostavba šesti rodinných domů“. Zastupitelstvo města 
rozhodlo o jednorázové úhradě za zřízení věcného bře-
mene ve výši 20.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o budoucí smlouvě. 

15. ZM bere na vědomí audit hospodaření města, který byl 
proveden dne 14.9.2011, a to bez námitek. 

16. ZM bere na vědomí protokol veřejnoprávní kont-
roly, kterou provedl Krajský úřad JMK, pod č.j. JMK 
140982/2011 OŽP-Ha, a to na dotaci poskytnutou  
z rozpočtu Krajského úřadu JMK ve výši 2.250.000,- Kč 
na ČOV. Výsledek kontroly je tento: chybné použití úče-
lového znaku 00232. 

17. ZM vzalo na vědomí soupis pozemků pozemkových 
úprav k.ú. 773905 – Újezd u Brna. Tento soupis pozem-
ků byl předložen 12.10.2011. Jedná se o pozemky, které 
jsou majetkem města, samostatně vyznačené. 

18. ZM rozhodlo, že na prvním místě na svoz odpadu ze 
sběrného dvora se umístila firma SITA CZ a.s. Praha. ZM 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

19. ZM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlou-
vy na pronájem prostor v areálu školního dvora občan-
skému sdružení „Naše malé dítě“. 

20. ZM bere na vědomí zprávu, že ČOV Újezd u Brna přešla 
z provozu zkušebního na provoz trvalý. 

21. ZM rozhodlo nainstalovat do bývalého objektu vo-
jenských kasáren Újezd u Brna bezpečnostní systém, 
který nabízí firma RCS Security, spol. s r. o., Občanská 
1170/31, Slezská Ostrava za cenu 25.960,- Kč. ZM po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy. 

22. ZM rozhodlo poskytnout žákům Základní školy Újezd  
u Brna bezúplatnou návštěvu muzea Mohyla míru. 
Vstupné uhradí město. 

23. ZM vzalo na vědomí seznam nákupu DHM v roce 2011. 
24. ZM rozhodlo objednat 150 ks knihy „Senioři nedejte 

se“ za cenu 15,- Kč/kus + DPH a tyto publikace rozdat 
bezúplatně mezi nejstarší občany obce. ZM pověřuje ST 
podpisem objednávky. 

25. ZM bere na vědomí seznam dlužníků za poplatky – pes, 
KTV, stočné, PDO. 

26. ZM schvaluje předložené podmínky koncesního řízení 
/koncesní dokumentaci, včetně koncesní smlouvy/  
a ukládá společnosti MOTT MacDonald CZ, spol. s r. o. 
vypsat koncesní řízení v souladu s podmínkami konces-
ního zákona a závaznými pokyny pro žadatele a příjem-
ce podpory z OPŽP. 

27. ZM schvaluje následující 3 zájemce pro oslovení k před-
ložení nabídky na provozovatele ČOV:

	 1.	Vodovody	a	kanalizace	Vyškov,	a.s.;
	 2.	Vodárenská	akciová	společnost,	a.s.,	Brno;
 3. Hydrospol, spol. s r.o., Modřice.
28. ZM schvaluje zveřejnění oznámení o výběrovém říze-

ní na provozovatele ČOV na úřední desce města Újezd  
u Brna. 

29. ZM schvaluje složení komise pro otevírání obálek při VŘ 
na provozovatele ČOV: 

	 •	 1.	ThDr.	Jan	Hradil,	Th.D.	
	 •	 2.	Ing.	Martin	Salaj,	Ph.D.
	 •	 3.	Roman	Martečík	
	 •	 4.	Karel	Hradský.
30. ZM schvaluje složení hodnotící komise nabídek na pro-

vozovatele ČOV: 
	 •	 1.	ThDr.	Jan	Hradil,	Th.D.	
	 •	 2.	Ing.	Martin	Salaj,	Ph.D.
	 •	 3.	Roman	Martečík	
	 •	 4.	Karel	Hradský
	 •	 5.	Ing.	Pavel	Petlák
	 •	 6.	PaedDr.	Radovan	Šimbera
	 •	 7.	Ing.	Antonín	Dvorník.
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USNESENÍ č. 13  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 12.12.2011 (dále jen ZM)

1. ZM rozhodlo, jako zadavatel výběrového řízení, za-
daného v souladu s § 3a dle zákona č. 139/2006 Sb.,  
o koncesních smlouvách a koncesním řízení s odkazem 
na ust. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na 
zákl. ustanovení § 81 o veřejných zakázkách, o výběru 
nejvhodnější nabídky na provoz, správu a vedení ČOV, 
vybrat uchazeče VaS, a.s., Brno (dle doporučení hodno-
tící komise). ZM rozhodlo pověřit starostu města pod-
pisem smlouvy za předpokladu, že smlouva bude mít  
v sobě zahrnutu skutečnost, že stočné bude hrazeno dle 
spotřeby vody. 

2. ZM bere na vědomí zápisy ze zasedání Rady měs-
ta od posledního zasedání Zastupitelstva města, tj. 
24.10.2011. 

3. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6. 
4. ZM pověřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlav-

ní účetní Ing. Janu Jarošovou provedením rozpočtového 
opatření č. 7, a to ke dni 31.12.2011, i v případě, že se 
bude měnit objem rozpočtu, či dojde k přesunu finanč-
ních prostředků mezi paragrafy.

5. ZM rozhodlo odepsat pohledávku za UNION bankou ve 
výši 21.278,77 Kč. ZM pověřuje Ing. Janu Jarošovou pro-
účtováním tohoto odpisu. 

6. ZM schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 „Roz-
počtový výhled“ na období 2013–2016. 

7. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek občanskému sdruže-
ní „Naše malé dítě“ ve výši 15.000,- Kč/měsíc na mzdu 
vychovatelky za období listopad 2011 až červenec 
2012. 

8. ZM Újezd u Brna přijalo vyrovnaný rozpočet na rok 
2012. 

9. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 ke SOD  
č. 0600/23/2010, jedná se o dodatek mezi městem 
Újezd u Brna a firmou Pozemstav Brno a.s. Brno, kde 
předmětem dodatku je dokončení stavby a navýšení 
ceny o 1.294.680,20 Kč. Cena celého díla, včetně DPH je 
7.768.081,20 Kč. Termín dokončení stavby je 31.5.2012. 
ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

10. ZM přijalo bez výhrad zprávu finančního výboru ze dne 
4.11.2011. 

11. ZM přijalo bez výhrad zápis z kontrolního výboru ze dne 
9.11.2011. 

12. ZM rozhodlo zadat fi. COLAS CZ, Praha a.s. opravu vjez-
dů, vchodů a parkovacích stání na ul. Štefánikova, a to 
napojením nové komunikace na výše jmenovanou in-
frastrukturu města. ZM rozhodlo podepsat SOD s fi. CO-
LAS CZ Praha, a.s., č. 1123063, a to za cenu 129.779,80 
Kč (včetně DPH). ZM pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

13. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 8 o zajištění financo-
vání systému IDS JMK zahrnující nadstandard IDS pro 
rok 2012. 

14. ZM rozhodlo, že všechny chodníky, které jsou nevyho-
vující, mají být znovu zmonitorovány a má být opětovně 
obnovena výměra a zjišťovací protokol těchto nedostat-
ků. Jako základ k tomuto šetření má posloužit zpracova-
ná studie neopravených chodníků k datu 17.2.2012. 

15. ZM Újezd u Brna rozhodlo pojmenovat ulici – „Krátká“. 
Jedná se část města, která dosud nebyla pojmenována 
a kde v loňském roce byla provedena výstavba bytů, ZM 
pověřuje referentku V. Mrkvicovou a starostu města ad-
ministrativním zabezpečením.

16. ZM rozhodlo, že rekonstrukce koupaliště bude provede-
na v úsporné formě plastbeton, či podobné a nebude 
provedena v nerezu.

17. ZM rozhodlo, že se má v roce 2012 dopracovat studie 
rekonstrukce nám. Sv. Jana. Ukládá Radě města oslovit 
5 projektantů. 

18. ZM rozhodlo pronajmout ordinaci v budově bývalé 
Telefonica – O2 dětské lékařce paní MUDr. Jonasové  
a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
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1. ZM bere na vědomí předložené zápisy ze zasedání rady 
města ode dne 12.12.2011, tj. od posledního zasedání ZM.

2. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p.č. 955/4, k.ú. Újezd 
u Brna od firmy ALFA AGRO s.r.o., Brno, za předem sta-
novenou cenu 28.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.

3. ZM rozhodlo, aby byla podepsána smlouva o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch 
distribuce, a to pro zbudování distribučního zařízení na 
pozemku p.č. 2134, k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje ST 
podpisem této smlouvy. 

4. ZM rozhodlo, aby byla zadána studie na ul. Revoluční  
a Lidická tak, aby řešila parkování automobilů vytvoře-
ním zálivů v zeleni obou ulic. 

5. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni pro investora stav-
by E.ON ČR – pozemek p.č. 2000, k.ú. Ujezd u Brna a ukládá 
starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.

6. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o spolupráci s Domo-
vem pro seniory Sokolnice, DPS Tuřany a městem Újezd 
u Brna. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o vzájemné spolupráci.

7. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7.
8. ZM schválilo účetní uzávěrku - rozvahu a výkaz zisku  

a ztrát.
9. ZM schválilo výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

územních samosprávných celků, regionálních rad  
a dobrovolných svazků obcí.

USNESENÍ č. 14  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 20.2.2012 (dále jen ZM)

10. ZM schvaluje výsledek inventarizace za rok 2011.
11. ZM schvaluje směrnici města U7/2011 – inventarizace 

majetku a závazků.
12. ZM schvaluje směrnici U8/2011 – odpisový plán. 
13. ZM rozhodlo jmenovat PaedDr. Jaroslavu Olšanskou ře-

ditelkou ZŠ Újezd u Brna na 6 let. ZM ukládá starostovi 
města, aby provedl jmenování ředitelky ZŠ dle zákona.

14. ZM rozhodlo jmenovat Mgr. Markétu Markelovou ředi-
telkou MŠ v Újezdě u Brna na 6 let. ZM ukládá starostovi 
města, aby provedl jmenování ředitelky MŠ dle zákona. 

15. ZM rozhodlo nezřídit další noční autobusovou linku.
16. ZM rozhodlo, že v roce 2012 poskytne město do rozpoč-

tu ZŠ finanční prostředky na 2 třídy /vybavení novým 
nábytkem, podlahami a malbou/. 

17. ZM souhlasí se zřízením občanského sdružení „Rybářské 
sdružení Újezd u Brna“. Současně akceptuje pronájem 
rychmanovského rybníčka a okolí za částku 1,- Kč, doba 
pronájmu - 10 let.

18. ZM bere se souhlasem na vědomí zprávu ČIŽP, která 
poskytla stanovisko dne 23.1.2012, pod č.j. ČIŽP/47/
OOV/1200776.002/12/VZJ k závěrečnému vyhodno-
cení stavby ČOV Újezd u Brna. Ve zprávě konstatuje, 
že u ČOV byly základní podmínky stanovené smlouvou  
č. 07004261 splněny. Dále doporučili definitivně přiznat 
podporu akce ze SFŽP. 

19. ZM rozhodlo zakoupit do parku JUDr. Jana Haluzy litino-
vou kašnu od firmy REMIS s.r.o., Brno, za cenu 180.000,- 
Kč, včetně DPH. 

Radnice
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MUDr. ŠULTES KAREL, Komenského 77 
 praktický lékař pro dospělé Po, Út, Čt, Pá 07:00 – 11:00 
 tel/fax: 544 224 226  11:00 – 13:00 objednaní pacienti 
   St 12:30 – 18:30 pracující + akutní stavy

MUDr. VÍŠKOVÁ ANNA, Komenského 77
 praktický lékař pro dospělé Po, Út, St, Pá 07:00 – 11:00
 tel.: 544 224 333  11:00 – 13:00 objednaní pacienti 
   Čt 12:30 – 18:30 pracující + akutní stavy

MUDr. LAŠTŮVKOVÁ VLASTIMILA, Komenského 77 
 praktická zubní lékařka
 tel.: 544 224 233  Po - Čt 07:00 – 13:00
 mobil: 724 114 990  Pá 07:00 – 10:00
      
MUDr. PIRNER JIŘÍ, Komenského 77
 praktický zubní lékař Po, St, Čt	 07:30-12:00;	13:00-15:30
 tel.: 544 229 903  Út 11:00 – 18:00
   Pá 07:30 – 13:00

GYNPRIVAT spol. s r.o., Brno, Masarykova 37 gynekologická ambulance, Újezd u Brna, Palackého 384
 tel.: 542 215 665  
 MUDr. Krämerová Věra Po 08:30 – 12:30
      
MUDr. FLAŠAR ROMAN, Penzion - Štefánikova 960
 NEUROLOGICKÁ AMBULANCE, MUDr. Horská Klára 
 e-mail: flasar@medica111.cz
 www.MEDICA111.cz
 tel.: 511 119 763 Po  09:00 – 15:00
 fax: 545 175 402 Čt  08:00 – 12:00
 REHABILITACE   
 e-mail: rehabilitace.ujezd@seznam.cz Po, St, Čt  06:30 – 18:00
 www.MEDICA111.cz
 tel.: 511 191 194 Út 06:30 – 15:30
   Pá  06:30 – 13:00
MUDr. PÍCHA BORIS, Penzion - Štefánikova 960 
 SONO - vyšetření   
 e-mail: doktorovic@volny.cz
 www.pichaboris.cz
 tel.: 541 428 220   
 mobil: 603 428 353 Čt 13:00 – 15:00
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LÉKAŘSKÁ AMBULANCE, s.r.o., Penzion - Štefánikova 960
 CHIRURGIE - MUDr. Zatočil 
 tel.: 511 119 763 Út, St, Pá 07:30 – 13:30
      
MUDr. JONASOVÁ MARTINA, U Hřiště 966
 praktická lékařka pro děti a dorost
 tel.: 544 224 271 Po  07:30 – 11:30 nemocní 
     12:00 – 14:00 prevence
   Út  07:30 – 10:00 nemocní
    10:00 – 14:00 poradna kojenci
   St  07:30 – 11:00 nemocní
   Čt  07:30 – 10:30 nemocní
    10:30 – 14:00 prevence, očkování
   Pá  07:30 – 11:00 nemocní
    11:00 – 13:00 prevence - šk. služba

MUDr. NEVRLÁ JANA, DPS, Rybářská 1001 
 DIABETOLOGIE
 mobil: 739 588 879 Čt 07:00 – 08:00 odběry
   Čt	 08:00	–	12:30;	13:00	–	18:00

ORL A FONIATRICKÁ AMBULANCE, DPS, Rybářská 1001 
 ušní, nosní, krční 
 e-mail: info@orlaf.cz
 www.orlaf.cz
 mobil: 739 037 004  MUDr. Svoboda Ivan
 mobil: 731 580 149  MUDr. Nezvalová Jana
   Út 08:00 – 12:00

NZZ CHIRONAX INVEST, Brno, Řezáčova 1
 REVMATOLOGICKÁ AMBULANCE, INTERNÍ AMBULANCE
 MUDr. Muroňová Jana, DPS, Rybářská 1001
 e-mail: revmatologie@chironaxinvest.cz
 mobil: 776 700 564 St 07:30 – 14:00 pouze objednaní

MDgK plus spol. s r.o., Masarykova 701
 laboratoř bioptická a cytologická
 www.mdgk.cz
 tel.: 544 211 693   
 mobil: 733 133 428 Po - Pá 08:00 – 20:00
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To jsou přesně problémy, které léčí nový lékař v DPS pan MUDr. Jiří Marek. Zajistí příčinu, vyléčí, vysvětlí, jak před-
cházet opakování nebo jiným bolestem ještě dříve než přijdou... Věnuje se léčbě, ale i prevenci jak dětí, tak dospělých, 
hobby i profesionálních sportovců, tak i nesportujících, pomůže i seniorům ve vysokém věku. Práce MUDr. Marka je 
některými zdravotními pojišťovnami částečně hrazena, bohužel ne všemi. Na ceny je nutné se předem telefonicky infor-
movat. Objednání je nutné. Bližší informace získáte na internetových stránkách www.naprapathy.cz a telefonicky 
na čísle 603 765 401 nebo na čísle 542 215 816.

AAA-oční, s.r.o., Komenského 144
  OČNÍ AMBULANCE - MUDr. Vlčková Marie
  e-mail: AAA-ocni@seznam.cz
  www.AAA-ocni-ordinace.cz Po  09:00 – 15:30
  tel.: 544 211 519 Út 09:00 – 17:00
   St 09:00 – 15:00

   Čt  13:00 – 18:00
   Pá 09:00 – 13:00
    Po-St, Pá 09:00 – 09:30 akutní příp.
     ostatní doba jen pro objednané

HERLANGO, s.r.o., U Hřiště 966 
  oční optika
  vyšetření zraku optometristou, aplikace kontaktních čoček, prodej optických pomůcek - brýlí a jiné
 e-mail: ujezd@herlango.cz
 www.herlango.cz
 tel.: 544 212 202 Po, St, Čt	 08:30-12:00;	12:30-17:00
    Út 	 08:30-12:00;	12:30-18:00
    Pá	 08:30-12:00;	12:30-16:00

SLUŽBA INVALIDNÍM A NEMOCNÝM OBČANŮM

Obdrželi jsme od Ministerstva vnitra ČR mikrobus Volkswagen, kterým svážíme nemocné nebo potřebné k lékaři. Stačí zavolat 
panu Petrovi Suchému na tel. č. 723 053 713, který tuto službu zabezpečuje. 

Rada města

BOLÍ VÁS ZÁDA, HLAVA, ZA KRKEM, RAMENO, LOKET, KOLENO NEBO PATA?
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MĚSTSKÁ JIRÁSKOVA KNIHOVNA V ROCE 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2011

Stav knihovního fondu ke dni
31.12.2011

13 328

Z toho naučná literatura 3 803

Krásná literatura 9 467

Elektronické dokumenty 58

Přírůstky knihovního fondu 352

Úbytky knihovního fondu 281

Čtenáři
Registrovaní čtenáři 
ke dni  31.12.2011

378

Z toho čtenáři do 15 let 84

Návštěvy v knihovně v roce 2011 5 618

Návštěvníci on-line služeb 957

Výpůjčky
Výpůjčky celkem 16 651

Naučná literatura 1 990

Krásná literatura 12 374

Časopisy 2 287

Výchovné a vzdělávací akce v roce 
2011

20

Návštěva výchovných a vzděláva-
cích akcí

380

Návštěvníci využívající internet 635

Návštěva webových stránek 5 854

Počet hodin pro veřejnost týdně  27

Celkový počet přestupků vyřešených 
v dopravě

190

Z toho řešeno v blokovém řízení 55

Z toho postoupeno správnímu orgánu 1

Z toho řešeno domluvou 134

Uloženo pokut v blokovém řízení 9.800,00 Kč

Počet přestupků – ostatní (veřejný 
pořádek apod.) 

38

Z toho řešeno v blokovém řízení 14

Z toho postoupeno správnímu orgánu 1

Z toho řešeno domluvou 23

Uloženo pokut v blokovém řízení 4.500,00 Kč

Celkem řešeno přestupků 228

Celkem uloženo pokut v blokovém řízení 14.300,00 Kč

Zadrženo hledaných osob 1

Nalezeno vozidel v pátrání 0

Odchyceno zvířat 14

Petr Macák

Město Újezd u Brna má několik občanů, kteří mají problémy s psychikou a je jejich poručníkem. Není tomu však dlouho, 
co byl zabezpečen převoz dvou občanů na protialkoholní léčbu do Kroměříže. Léčbu administrativně zabezpečilo město  
a převoz zabezpečila naše městská policie, za což je jim nutno poděkovat. 

Starosta města 
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ZÁPIS - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM MP

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM – ODVOZ DO PL KROMĚŘÍŽ

Dnešního dne 03.01.2012 byla na základě pokynu starosty 
města provedena ve 13:30 hod. kontrola pořádku v sociální 
ubytovně města v pokojích pana Karla a Petra. V pokojích 
obou jmenovaných nebyl zjištěn nepořádek. 
Dále po provedeném jednání u starosty města z ranních hodin 
dnešního dne a na základě doporučení a žádosti praktické-
ho lékaře MUDr. Karla Šultese (se souhlasem jmenovaných 
k podrobení se dobrovolné léčby závislosti na alkoholu v PL 
Brno-Černovice) byli oba jmenovaní převezeni služebním 
vozidlem do uvedeného zařízení. Byli předáni na Centrálním 
příjmu zde službu konajícímu lékaři. U obou jmenovaných 
byl zjištěn alkohol v krvi (u p. Petra 1,95 promile a u p. Karla 

Dne 16.01.2012 byla ve 22:00 hodin ze strany MP Újezd 
u Brna (Macák) provedena kontrola na sociální ubytovně  
u osob Karla a Petra, a to orientační dechovou zkouškou na 
přítomnost alkoholu v dechu, vzhledem k tomu, že následu-
jícího dne měli být oba jmenovaní převezeni na dobrovolné 
léčení do PL v Kroměříži na příjem s nulovou hodnotou 
alkoholu v krvi. Oba jmenovaní odmítli dechovou zkoušku 
s tím, že již „něco“ vypili a že budou ráno následujícího dne 
nachystaní a v pořádku. Na obou bylo znát, že jsou pod vli-
vem, u pana Karla znatelně více. Při odchodu byli opětovně 
upozorněni na abstinenci. 
Dnešního dne 17.01.2012 v 08:30 hodin byla ze strany MP 
(Vach) provedena před odjezdem na ubytovně orientační 
dechová zkouška u obou dotyčných (pan Petr 0,40 promi-
le, pan Karel 1,6 promile alkoholu v dechu). Vzhledem  
k tomu, že pro zařazení obou pacientů do příjmu v PL v Kro-
měříži byla nutná nulová hodnota alkoholu, byl posunut 
odjezd služebním vozidlem MP na 10:00 hodin. Oba jmeno-
vaní byli opětovně požádáni o abstinenci. 
V 10:00 hodin oba jmenovaní uzamkli své pokoje a odevzda-
li klíče od pokojů. Následně byl proveden převoz služebním 
vozidlem do Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Na příjmu PL 
byla provedena opětovná zkouška na alkohol, kdy u pana Pet-
ra byla hodnota „0“ – prošel příjmem a byl umístěn do pro-

gramu, u pana Karla byla naměřena hodnota 2,3 promile 
alkoholu v dechu – opětovně odmítnut s tím, že se dostaví 
znovu na příjem v 17:00 hodin téhož dne. Dle telefonického 
ověření se pan Karel v tuto hodinu opravdu dostavil a byla 
mu naměřena hodnota 3,1 promile alkoholu. V tuto 
dobu pan Karel zaměstnancům PL vyhrožoval, že pokud jej 
hned nepřijmou, tak spáchá sebevraždu a lehne si na koleje.  
Z tohoto důvodu po telefonické domluvě mezi zdejší MP  
a P ČR Kroměříž byl vzhledem ke svému stavu pan Karel umís-
těn do Protialkoholní záchytné stanice v uvedeném zařízení PL.
Pan Karel nebyl schopný nastoupit do příjmu s nulovou hod-
notou alkoholu, a tak byl umístěn do PZS (protialkoholní zá-
chytné stanice) v uvedeném zařízení k úplnému vystřízlivění, 
jinak by pravděpodobně nikdy příjmem neprošel. Druhého 
dne se dostavil rovnou ze záchytné stanice na příjem a byl 
zařazen do léčení.

Záznam zapsal:
Macák Petr

velitel městské policie
Vach Josef 

 strážník městské policie

2,21 promile alkoholu). Po provedeném vyšetření byl příjem 
jmenovaných s ohledem k opilosti a dále obsazeným lůžkům 
PL lékařem zamítnut s odkazem k dalšímu doporučení a ob-
jednání v uvedeném či jiném zařízení. 
Z tohoto důvodu byli dotyční převezeni zpět do Újezdu u Brna. 
Během uvedené doby nebyli oba jmenovaní agresivní a při 
převozu nedošlo k závadné skutečnosti. Po příjezdu do Újezda 
u Brna bylo telefonováno do PL v Brně-Černovicích s cílem 
objednat hospitalizaci dotyčných, čehož nebylo dosaženo, 
neboť kapacita zařízení je v současné době plně vytížena. Oba 
jmenovaní tak byli zapsáni do pořadníku. 
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SENIOŘI – SNADNÝ CÍL PODVODNÍKŮ

ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejmé-
na v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé 
se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoce-
ně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, 
kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti  
a velmi často přímo i do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží 
je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme  
i s fyzickým napadením.
V našem městě bylo zaznamenáno několik případů v této 
oblasti, kdy podvodníci například využívající různé záminky  
a lsti (domnělí pracovníci úřadu či jiných služeb – distribuce 
plynu, elektřiny, výhodná koupě zdravotních pomůcek apod.), 
vniknou do obydlí seniora a zde z něj vylákají přímo peníze, 

Městská policie opětovně upozorňuje majitele psů, že stále 
dochází v našem městě ke zvýšenému výskytu neodklizených 
psích exkrementů. K této problematice sdělujeme, že je stále 
v platnosti Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010, týkající 
se pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a dále po-
vinnosti úklidu výkalů a lokalit jejich venčení.

Majitelé psů, kteří zanedbají svoje povinnosti vyplývající z této 
vyhlášky, zejména co se týče úklidu psích exkrementů, budou 
na základě porušení této vyhlášky ze strany zdejší městské po-
licie důsledně postihováni. Na celém území našeho města je 
umístěn dostatečný počet sběrných košů se sáčky.

Městská policie

nebo odhalí místo jejich úkrytu a pak jej okradou o celoživotní 
úspory. Rada: nevpouštějte nikdy cizí osoby do svého příbyt-
ku, dobrou věcí je si na vstupní dveře pořídit panoramatické 
kukátko a bezpečnostní řetízek. Zazvoní-li opravář, pracovník 
úřadu či služeb, je nutné si nechat předložit jeho služební prů-
kaz, nebo zavolat na úřad či instituci, za kterou se pracovník 
vydává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že 
o nabízenou službu nestojíte. Důležitá telefonní čísla (policie - 
158, lékař - 155, hasiči - 150) mějte viditelně blízko telefonu, 
abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. K dispozici je Vám 
rovněž naše městská policie na nonstop tel. čísle 602 500 584.  

Petr Macák

Městská policie sděluje, že v poslední době dochází ke zvý-
šenému počtu krádeží barevných kovů, konkrétně MĚDI, 
převážně z rodinných domů a jejich novostaveb, a to jak  
v okolních obcích, tak i v našem městě. Jedná se o kráde-
že okapových žlabů a svodů na nemovitostech a stavbách.  
V našem městě došlo v několika případech jak ke krádežím 
mědi na soukromém majetku, tak i na imobiliáři města. 

Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o obezřetnost 
a v případě jakéhokoliv výskytu podezřelých osob či vozidel 
v našem městě, prosíme, ihned informujte místní městskou 
policii na tel. čísle: 602 500 584, nebo volejte na bezplatnou 
linku Policie ČR 158.

Vaše městská policie děkuje za spolupráci. 

UPOZORNĚNÍ – KRÁDEŽE BAREVNÝCH KOVŮ 
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI VE MĚSTĚ ZA ROK 2011
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI VE MĚSTĚ ZA ROK 2011
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Tak jako každý rok se i v roce 2011 městská policie systema-
ticky věnovala práci s mládeží a to jak v oblasti prevence kri-
minality, tak i dopravní výchovy. V těchto oblastech bylo ze 
strany místní městské policie uskutečněno několik besídek, 
a to se zaměřením jak na dopravní výchovu, prevenci krimi-
nality, drogovou problematiku, vandalství, tak i na běžná, 

Při mé pravidelné návštěvě městského úřadu mi pan staros-
ta dal domácí úkol v podobě příspěvku do místního zpravo-
daje na téma - „jsem ředitelkou mateřské školy“.
Od roku 2007 (19. listopad), kdy jsem byla jmenována do 
funkce ředitelky mateřské školy, jsem napsala do místního 
zpravodaje již řadu příspěvků. Je možné, že se budu v ně-
čem opakovat, ale v daném případě je mým úkolem přiblížit 
práci ředitelky, naznačit cíle a úskalí, které funkce, přesněji 
řečeno pracovní zařazení, ředitelky mateřské školy, přináší.
Za 4 roky mého působení ve funkci ředitele zdejší mateř-
ské školy jsem měla možnost zaznamenat řadu pozitiv  
i negativ na činnost mateřské školy, jak z úst zákonných 
zástupců dětí, tak i zaměstnanců, široké veřejnosti a v ne-
poslední řadě i zřizovatele. Byly chvíle, které mě dokázaly 
zvednout ze židle a zvýšit nebezpečně můj krevní tlak,  
a nebo naopak mě ujistit, že na „horké“ židli sedím oprávně-
ně a že výsledky mé práce hovoří samy za sebe.

ŘEDITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚJEZD U BRNA

PREVENCE KRIMINALITY A BESIP

ale neméně nebezpečná úskalí všedního života - nebezpečí 
založení požárů, zranění při herních činnostech, zábavná 
pyrotechnika atd. Některé besídky se uskutečnily taktéž ve 
spolupráci s Policií ČR Židlochovice a OŘ PČR Brno-venkov. 

Petr Macák

Ředitel příspěvkové organizace, kterou mateřská škola je, 
musí být nejen pedagogem, ale i psychologem, manage-
rem a také přítelem. Je nezbytné, aby se neustále vzdělával 
v oblasti legislativní, byl aktivní na poli managerském a měl 
neustálý přehled o všem, co se týká chodu mateřské školy. 
Ředitel školy je vedoucím pracovníkem, má své povinnosti, 
někdy dělá nepopulární rozhodnutí, několikrát za rok před-
kládá svou práci kontrolním orgánům k posouzení.
Ředitel mateřské školy ručí za kvalitu výchovně-vzděláva-
cí práce školy, zahrnující především výchovu a vzdělávání 
dětí a pedagogickou činnost. Má na starosti zaměstnance 
školy, které nejen přijímá a propouští z pracovního poměru, 
ale vede také jejich celou spisovou agendu. Má na starosti 
bezpečnost dětí, zaměstnanců a všech příchozích do mateř-
ské školy. Je povinen vyhledávat možná rizika a eliminovat 
je. Je mu svěřen majetek města, o který se musí nejenom 
starat, ale jej i zvelebovat. V neposlední řadě disponuje  

Beseda s městskou policií v mateřské školce
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rozpočtem zřizovatele, určeným k zajištění provozu mateř-
ské školy a MŠMT, pokrývajícím především mzdové náklady 
zaměstnanců. Z výše uvedeného vyplývá, že ředitel mateř-
ské školy má na svých bedrech vše, co se týká organizace  
a chodu této instituce.
Dnešní mateřská škola stojí na pevných programových 
základech. V oblasti vzdělávání má svůj a Českou školní 
inspekcí schválený Školní vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání - „Chci žít v souladu s přírodou“. Tento je  
v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro před-
školní vzdělávání. Dále funkční evaluační a autoevaluační 
systém, který je východiskem nejen pro školní vzdělávací 
program, ale i pro roční plány a čtyřletý projekt - „Moje rod-
né město, můj rodný kraj“.
V rámci vyhledávání rizik v oblasti sociálně-patologických 
jevů si mateřská škola vybudovala minimální preventiv-
ní program, který se velmi osvědčil. Mateřská škola, díky 
svému umístění v klidném prostředí uprostřed zahrad, má 
možnost rozvíjet i svůj Environmentální program, v rámci 
kterého se zapojila do projektu „Přírodní zahrada“.
Budova mateřské školy i zahrada, která mateřskou školu ob-
klopuje, změnila za poslední čtyři roky podstatně svoji tvář. 
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo mnohé. Budova 
byla osazena novými okny, byly kompletně rekonstruovány 
koupelny a toalety u čtyř tříd, položeny koberce ve třídách  
a nová linolea na schodištích. Děti mají mnoho nových 
knižních publikací, stavebnic, pracovní kouty. Paní učitelky 
mají řádně vybavené knihovny, výtvarné kabinety a k dispo-
zici mnoho didaktických pomůcek. Do tříd přibyly počítače, 
byly zakoupeny nové postýlky s matracemi splňující nároč-
né hygienické normy. Děti stolují u nových stolů a sedí na 
kvalitních židlích. Mateřská škola byla kompletně barevně 
vymalována. Kuchyň mateřské školy je prakticky celá v ne-
rezu, postupně jsou měněny varné kotle, pece apod. Mateř-
ská škola má kompletně zrekonstruovanou kotelnu. Postup-
ně je dokupován nábytek do archivu, regály do knihoven  
a kabinetů. Mateřská škola má zpracován ICT plán. 
Na školní zahradě byly odstraněny nevyhovující herní prvky 
včetně pergoly nad pískovišti, místo kterých byly zabu-
dovány jiné, normám vyhovující. Nad jedním z pískovišť 

byla vybudována pergola nová a stávající kruhová byla 
opravena a natřena. Celý objekt je nově oplocen, všechny 
chodníky byly přeloženy. Paní učitelky společně s dětmi  
a ve spolupráci se zřizovatelem pečují o stromy, keře, trávní-
ky, okrasné a užitkové záhony.
Pro řádné vedení mateřské školy je nezbytná spolupráce – 
ta znamená pro ředitele nespočet hodin strávených i mimo 
budovu školy. Zahrnuje pracovní schůzky, hodiny strávené 
na cestách, ale i telefonické hovory a mnohdy i náhodná 
a neplánovaná setkání, schůze a porady. Také díky trva-
lé spolupráci se zřizovatelem mateřské školy, zákonnými 
zástupci dětí, městskou a státní policií, lékaři, odborníky 
v oblasti vzdělávání, Českou školní inspekcí, Krajským 
úřadem JMK, Základní školou Újezd u Brna, zdravotními 
pojišťovnami, Správou sociálního zabezpečení, firmami  
v našem městě, soukromými subjekty a mnohdy i širokou 
veřejností, je dnešní mateřská škola taková, jaká je. 
V praxi se často stane, že ředitel musí na některé instituce 
zajít opakovaně, aby byl úspěšný. Příkladem bývají návštěvy 
na městském úřadě, kdy mě pan starosta mnohdy přivítá 
větou: „Dobrý den paní ředitelko, co zase chcete, všechno 
máte a nic nedostanete.“ Musím podotknout, že tato věta 
možná není zcela přesnou citací, každopádně bývá užívána 
panem starostou často s úsměvem na tváři. V danou chvíli je 
zapotřebí z pracovny nevycouvat, ba naopak předložit fakta 
a snažit se danou prosbu, žádost vyřešit. 
Snad se mi tímto podařilo přiblížit práci ředitelky mateřské 
školy, a také se trochu pochlubit dosaženými výsledky. Ma-
teřská škola je nyní plně konsolidovaná a připravená plno-
hodnotně plnit úkoly na ni kladené.
Jsem ředitelkou Mateřské školy v Újezdě u Brna, mám 
svoji práci ráda a jsem hrdá na to, jaká dnešní mateřská 
škola je. V úvodu jsem předeslala, že uvedu cíl mateřské 
školy a ten je jediný - dítě, které bude na čas strávený  
v mateřské škole rádo vzpomínat. 

Mgr. Markéta Markelová
ředitelka mateřské školy

ŘEDITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚJEZD U BRNA
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VÍTÁNÍ JARA

ZPRÁVA K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

Vítání jara
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Občanské sdružení Naše malé dítě o.s. vzniklo ve spolupráci 
s Městským úřadem v Újezdu u Brna. Jedná se o nezisko-
vou organizaci, jejíž provoz je hrazen z měsíčních příspěvků 
členů sdružení a z velké části i z dotace města. Členy sdru-
žení jsou rodiče dětí, které pro školní rok 2011-2012 nebyly 
přijaty do místní mateřské školky. Díky vstřícnému přístupu 
města naši obtížnou situaci řešit (hlavně pana starosty), se 
podařilo bezúplatně zajistit prostor pro naši náhradní školku 
ve dvoře základní školy, i část základního vybavení, nutné-
ho k provozu. Zbytek vybavení, hračky a spotřební věci jsou 
hrazeny z financí rodičů.
Vedení sdružení tvoří tři zakládající členové (Silva a Robert 
Kociánovi a Dušan Vykouřil). Společným úsilím se nám 
podařilo jak celou činnost rozběhnout, tak se i postarat  
o potřebné provozní záležitosti. V komunikaci značně po-
máhá i diskusní fórum k tomuto účelu vytvořené na interne-
tu. Se samotným provozem školky pomáhají všichni rodiče, 
včetně úklidu a stravy.

V roce 2011 bylo do školky v Újezdu u Brna přijato 28 dětí. 
Nedostalo se na všechny. Proto v součinnosti s městem  
a nemalé finanční podpory začalo působit občanské sdruže-
ní „Naše malé dítě“. Z rozhodnutí zastupitelstva města byla 
tomuto sdružení poskytnuta nová zrekonstruovaná třída 
ve dvorním traktu základní školy. Město financuje náklady  
s provozem, tj. voda, plyn, elektřina a z části plat paní uči-
telky.

Starosta města

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠE MALÉ DÍTĚ O.S.

Provoz byl spuštěn od listopadu 2011. Sdružení zaměstnává 
jednu pro tuto práci kvalifikovanou učitelku, která pečuje  
o šest dětí členů sdružení. Děti mají obdobný denní režim 
jako je v městské školce. Dle počasí chodí na procházky, byl 
jim umožněn přístup na hřiště u městské školky a navštívili 
také divadlo v Brně.
Provozní doba školky je, s ohledem na jednu paní učitelku, 
7:15 - 15:45, každý pracovní den. V případě absence paní 
učitelky o děti pečuje některý z rodičů.
S pomocí města se nám tedy podařilo vyřešit složitou ži-
votní situaci několika rodin. Kdyby tato náhradní školka 
nevznikla, rodiče by museli s dětmi zůstat doma bez nároku 
na jakoukoliv sociální dávku a ještě by přišli o zaměstnání, 
které jim zaměstnavatel po dobu rodičovské dovolené držel. 
Není snadné se o chod sdružení starat, ale pokud bude zá-
jem města i potřeba rodičů provozovat tuto školku v násle-
dujícím školním roce, rádi jim v začátku pomůžeme. 

Dušan Vykouřil

MALÁ ŠKOLKA

Návštěva starosty města v malé školce
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Základní škola, která nabízí služby v oblasti výchovy, vzdě-
lávání a volnočasových aktivit předkládá žákům, jejich rodi-
čům a široké veřejnosti základní informace o své činnosti. 
Ráda bych Vás seznámila s těmi našimi  „újezdskými“.
	 •	 Ve	školním	roce	2011/2012	vyučujeme	podle vzdělá-

vacího programu  „Duhová škola“,
	 •	pro děti předškolního věku realizujeme edukativ-

ně stimulační skupinky – příprava na školní výuku,
	 •	 spolupracujeme	s	pedagogicko-psychologickou	porad-

nou, zajišťujeme individuální výukové plány pro děti 
s poruchami učení a chování, na škole pracují asis-
tenti pedagoga,

	 •	učitelé na 1. i 2. stupni jsou plně kvalifikovaní, 
šest z nich dokončilo v posledním období 250h studium 
ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,

	 •	 do	 výuky	 na	 druhém	 stupni	 zařazujeme	 velký	výběr 
volitelných předmětů,

	 •	 během	celého	školního	roku	se	žáci	účastní	řady	exkurzí,	
výukových programů, návštěv divadel a výstav, sportov-
ních akcí,

	 •	 ve	vyučování	se	uplatňují	netradiční formy výuky 
– projekty, prezentace, vánoční dílny,

	 •	pro volnočasové aktivity nabízíme celou řadu 
zájmových kroužků,

	 •	 informace pro rodiče o dění ve škole – třídní schůz-
ky, školní zpravodaje, webové stránky školy, informace  
o průběžné klasifikaci,

	 •	 škola	 je	 zapojena	 do	mezinárodního	 projektu	 Ekoškol,	
náš ekotým jste mohli vidět dne 1.1.2012 v České 
televizi v pořadu  „Zlatý oříšek“,

	 •	 v	listopadu	2011	jsme	získali	Certifikát	Přírodní	zahrada,	
	 •	 jsme	pořadatelem	oblastního kola ekoolympiád,
	 •	 pořádáme	odborné semináře pro učitele z ostatních 

škol,
	 •	 každý	rok	se	nám	podaří	získat	dva	dotační granty, 

z kterých pořizujeme pomůcky pro výuku, výukové semi-
náře pro žáky i učitele..., 

	 •	 školní	kuchyně	připravuje	pro	žáky	svačinky a obědy 
– výběr ze dvou jídel, je zajištěn pitný režim,

	 •	zřizovatel školy – MÚ Újezd u Brna navyšuje 
školní rozpočet o významné částky, které byly  
v poslední době použity např. na rekonstrukci šaten školy, 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ÚJEZDĚ U BRNA

spoluúčast na nové učebně informatiky, pořízení interak-
tivních učebnic pro 1. stupeň, zakoupení myčky nádobí do 
školní kuchyně.

Spoustu dalších zajímavých informací o dění v základní škole 
je uvedeno v článcích mých kolegů v tomto zpravodaji. 

PaedDr. Jaroslava Olšanská, ředitelka základní školy

Vážené vedení Základní školy Újezd u Brna, 
ráda bych Vám i celému organizačnímu týmu učitelů a žáků 
újezdské školy poděkovala za vynikající organizaci a atmo-
sféru při oblastním kole Ekoolympiády. Je vidět, že máte akci 
promyšlenou a Vaši žáci berou roli pomocníků velmi vážně  
a zodpovědně. Velice se nám u Vás líbilo, dětem i nám uči-
telům. Navíc seminář pro učitele byl také výborný nápad 
a získané pomůcky jsme již využili. Prostě to bylo příjemné 
dopoledne, na které budou žáci i my rádi vzpomínat a jistě 
budeme stát o účast i v příštím roce.

S pozdravem a mnoha díky 
Mgr. Milena Plocková, ředitelka ZŠ Boleradice

Ekofarma

Jezírko výukový program
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Školní rok 2011/2012 jsme zahájili opravdu slavnostně. Dne 
1. září 2011 byla za přítomnosti starosty města Újezd u Brna 
ThDr. Jana Hradila, Th.D. otevřena nová počítačová učebna. 
Celkové náklady na její vybudování představovaly sumu 
1.226.710,- Kč.
Z toho 
•	 na	 vybavení	 učebny	 informatiky	 nábytkem,	 keramickou	

tabulí, počítači, monitory, projektorem a softwarovými 
licencemi bylo čerpáno z dotace EU 771.428,- Kč, 

•	 počítačovou	síť	v	nové	učebně,	nové	el.	rozvody	a	osvět-
lení financoval zřizovatel – město Újezd u Brna částkou 
251.143,- Kč, 

•	 prostředky	na	klimatizaci,	žaluzie,	projekční	plochu	a	pod-
hled pro klimatizaci v částce 204.139,- Kč byly uvolněny  
z rozpočtu základní školy.

Výuka v odborné pracovně základní školy probíhá od 5. září 
2011. V tomto školním roce mají informatiku jako povinný 
nebo volitelný předmět žáci a žákyně od 5. do 9. ročníku. 
Počítače pracují s operačním systémem Windows 7, pro výuku 
je nainstalován balík MS Office 2010, stanice jsou ovládány  
i s pomocí programu PC Control a chráněny antivirovým 
softwarem AVG aktuální verze. Škola stále využívá licenčního 
programu PIL School Agreement, který zaručuje práci s nejak-
tuálnějšími verzemi programového vybavení. 

Ve dnech 26.3. a 2.4.2012 se žáci Základní školy v Újezdě  
u Brna zúčastnili exkurze do Památníku Mohyla míru. Prohléd-
li si nejen novou multimediální expozici, ale i samotnou kapli. 
Poté vyplnili pracovní listy, jejichž úkolem bylo ověřit, zda žáci 
dávali v průběhu celé akce pozor. Listy byly zaměřeny přede-
vším na bitvu u Slavkova – datum, účastníci, výsledek bitvy 
a dojednávání míru. Nejúspěšnější řešitelé z každého ročníku 
byli dodatečně odměněni hodnotnými cenami (pexesem, lá-
zeňskými oplatky s motivem Mohyly míru, sadou pohlednic  
a map významných památek Jihomoravského kraje). Tyto 
ceny, stejně jako vstupné na prohlídky, plně hradil zřizovatel 

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

Páťáci a šesťáci se učí základy ovládání PC, základy práce  
s MS Office a úvod do bezpečné práce s internetem. V sed-
mém ročníku rozšiřují své znalosti o PowerPoint, Smart 
Notebook, osmý ročník může využívat volitelný předmět 
počítačová grafika, deváťákům je nabídnut volitelný předmět 
informatika pro pokročilé a dále si rozšiřují znalosti a doved-
nosti, získané v předcházejících ročnících. Všichni žáci navště-
vují novou počítačovou učebnu i v jiných předmětech podle 
potřeby. Využívání výukových programů, žákovské prezenta-
ce i využívání internetových zdrojů se stalo běžnou součástí  
výuky i přípravy na ni. 
V provozu zůstala i původní počítačová učebna a obě pracov-
ny jsou využívány také školní družinou, zájmovými kroužky, 
případně slouží při vzdělávacích akcích, které škola pořádá pro 
učitele (setkání ekoškol, environmentální semináře aj.).

Mgr. Pavel Polách, koordinátor ICT

Počítačová učebna

MOHYLA MÍRU

naší školy, tedy město Újezd u Brna. Žáci si zaplatili pouze 
dopravu autobusem. Výukový program se všem líbil, žáci oce-
nili projekce a především věhlasnou „rohovou“ ozvěnu v pa-
mátníku, kterou sami otestovali. Z našeho pohledu byla akce 
velmi vydařená, protože jsme se dozvěděli spoustu důležitých 
informací i zajímavostí. 

Mgr. Petra Kořínková, učitelka dějepisu na ZŠ Újezd u Brna
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Tonda obal na cestě - výukový program ve škole

NAŠE ZAHRADA PRO VŠECHNY

V letošním školním roce probíhá na Základní škole v Újezdě 
u Brna několik environmentálně zaměřených projektů. 
Jedním z nich je projekt podpořený v rámci programu na 
podporu environmentální výchovy Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje pod názvem „TUŽka – volnočasové 
ekocentrum“. Tentokrát nemluvíme o tužkách na psaní, 
ale TUŽka je zkratka pro trvale udržitelný život. V rámci to-
hoto projektu byla navázána užší spolupráce s ekologicky 
zaměřenými organizacemi, zakoupili jsme nové didaktické 
pomůcky, koše na bioodpad, kompostér, literaturu a další 
vybavení do ekocentra TUŽka. Dále jsme zřídili informační  
a vzorový koutek zaměřený na třídění odpadu. Ve spolupráci 
se společností EKO-KOM byla uspořádána beseda oriento-
vaná na třídění a recyklaci odpadu. Od neziskové organizace 
Arnika jsme do školy zapůjčili putovní výstavu pod názvem 
„Předcházej a recykluj“, jejíž prezentaci zorganizovali žáci 
osmého ročníku pro mladší spolužáky. Výstava byla veřejně 
přístupná v prostorách školy i pro další zájemce z řad ve-
řejnosti. 
Dalším projektem, který prolíná aktivitami naší školy je 
projekt „Naše zahrada pro všechny“, který finančně 
částečně podpořila Nadace Partnerství a částečně Lipka. 
Cílem projektu „Naše zahrada pro všechny“ je další budo-
vání různých ekovýchovných prvků na naší školní zahradě, 
která je součástí školního ekocentra. Naším přáním je, aby 
školní zahradu využívali nejen žáci místní školy a okolních 
škol, ale i široká veřejnost ke vzdělávání či relaxaci. Uspo-
řádali jsme již několik besed, přednášek, soutěží a dalších 
akcí. Zahrada je již nyní využívána k výuce, k organizování 
akcí pro žáky i pedagogy okolních škol (Ekoolympiáda, se-
mináře) i pro veřejnost (zahradní slavnost). Součástí pro-
jektu byla i exkurze na přírodní zahradu v Základní škole  
v Myslibořicích, která pro nás byla velmi inspirující. Žáci  
i učitelé nám připravili zajímavý program, do kterého se 
aktivně zapojili všichni žáci a na oplátku naše děti připravily 
pro svoje kamarády v Myslibořicích ukázky z výukových kra-
bic z Rezekvítku, které využíváme při organizování oblastní-
ho kola Ekoolympiády. V rámci projektu jsme ve spolupráci 
se zaměstnanci brněnského Rezekvítku a Ing. Danou Křiván-
kovou z Lipky na školní zahradě vybudovali suchou zídku  
a vzorovou ukázku zelené střechy. Děti v ekologickém krouž-
ku vyrobily a umístily na zahradě škvoří domečky a hmyzí 

hotel. Žáci z 8.B vysázeli z keřů živý plot a tzv. Hřbitov od-
padků. Také jsme zakoupili lavice a stoly do školní zahrady, 
které budou využívány k výuce i odpočinku. 
Naše školní zahrada se pyšní od listopadu loňského roku 
certifikátem Přírodní zahrada, který byl zástupcům 
školy předán na konferenci škol s ekologickou výchovou  
v Brně, kterou pořádala Lipka – školské zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání. 
Žáci naší školy už podruhé zvládli audit a obhájili mezi-
národní titul Ekoškola, který jim byl slavnostně předán  
v Praze v prostorách Národní technické knihovny na celore-
publikové konferenci Ekoškol. Zároveň se Ekotým naší školy 
dostal mezi třicet nejlepších kandidátů v soutěži Zlatý oří-
šek a zástupci Ekotýmu se zúčastnili natáčení finále v České 
televizi v Brně. V naší škole proběhl seminář pro další Eko-
školy z Jihomoravského kraje, kterým se v naší škole velmi 
líbilo a při závěrečném hodnocení hodnotili naši školu velmi 
kladně. Všichni byli nadšeni především z prezentace výstavy 
na téma Řeky a povodně žáky sedmého ročníku.
I v tomto školním roce pokračujeme v soutěži Recyklo-
hraní, ve sběru vybitých baterií a nepotřebného drob-
ného elektrozařízení, za které získáváme body, za které si 
žáci vyberou na konci školního roku odměny z katalogu. 
Rovněž sbíráme starý papír v Soutěži s panem Pope-
lou. Kontejner na papír je celoročně přistavený na škol-
ním dvoře. Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, 
kteří našim žákům přispěli bateriemi, elektrozařízením  
i starým papírem a kteří naši školu podporují v různých 
směrech. 

Mgr. Jitka Bublová, koordinátor EVVO
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ŠÉFKUCHAŘ PAN KNEDLA V ZŠ

Základní škola využila nabídky firmy Varnea a.s. a ve středu 
dne 7.3.2012 se ve školní kuchyni vařilo pod vedením šéfku-
chaře této firmy pana Pavla Knedly.
Připravovaly se lasagne na sladko, masové lasagne a šunková 
pizza.
Cílem této akce bylo obohacení jídelního lístku o nová jídla  
a také zpestření samotného výdeje, které probíhalo pod vede-
ním šéfkuchaře firmy Varnea a.s. pana Pavla Knedly.

Marie Holubová
vedoucí školní jídelny

Ač investice do základní školy za poslední léta přesáhly 35 mili-
onů včetně nové kotelny, a to bylo vše hrazeno vesměs z dotač-
ních titulů, škola potřebovala nutně nové šatny. Podnětem byla 
skutečnost, že v šatnách vznikl nejasný incident napadení žačky. 
Proto jsme se rozhodli staré šatny vybourat a prostory šaten 
opravit, vymalovat a osadit novými barevnými skříňkami, kdy 
každý žák školy bude mít svůj klíč. Objednali jsme po výběrovém 
řízení 134 ks skříněk a z fotografie je vidět, že se věc podařila. 
Cenový náklad dosáhl výše 449.918,40 Kč. To však neřešilo bez-
pečnost dětí v čase, kdy není v šatně školský dozor. 
A po dalším výběrovém řízení jsou šatny osazeny bezpečnost-
ním kamerovým systémem za cenu 39.484,- Kč, který přenáší 
dění v šatnách do kanceláří vedení školy. 

Starosta města

Společným úsilím města, Správou a údržbou silnic, ale i firmy Elseremo Stage Technology, a.s. se podařila opravit lokalita, která 
nám nedělala příliš velkou čest. 

Starosta města

Šéfkuchař pan Knedla s našimi kuchařkami

Parkoviště u firmy Elseremo Stage Technology, a.s.Silnice u firmy Elseremo Stage Technology, a.s.

Nové šatny v ZŠ

NOVÁ ŠATNA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE – KAMEROVÝ SYSTÉM 

PARKOVIŠTĚ U FIRMY ELSEREMO STAGE TECHNOLOGY, A.S.
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PODĚKOVÁNÍ O NAVÝŠENÍ ROZPOČTU ZŠ
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VÝSTAVY VE VZDĚLÁVACÍM CENTRU U KAPLIČKY

Ve dnech 7.–12. října 2011 se konala výstava  
Veroniky Glettové a Veroniky Hladké pod názvem 
DIALOG.
Veronika Glettová se narodila a žije v Újezdě u Brna. 
Vystudovala magisterské studium Managementu v kultuře. 
Ráda pracuje se dřevem, papírem, sklem, avšak nejvíce ji 
fascinuje vytáčení na hrnčířském kruhu, kdy dává pod svýma 
rukama život novým příběhům. 
Kromě výtvarné činnosti se věnuje vedení skautského středis-
ka, je zapojena v mnoha projektech a činnostech, ať skautské, 
pedagogické či kulturní povahy.
Veronika Hladká se narodila ve Vojkovicích, ve třinácti le-
tech se s rodinou přestěhovala do Žatčan, kde ji k výtvarné ka-
riéře vedl její otec, malíř a restaurátor, Libor Jaroš. V roce 2008 
se provdala za Františka Hladkého a od té doby žije v Újezdu 
u Brna. Vystudovala obor výtvarná výchova a vizuální tvorba 
na Masarykově univerzitě v Brně. Vystaveny byly akční grafiky 
a linoryty. Autorka ráda pracuje s dětmi a doufá, že se jí po 
mateřské dovolené podaří pracovat v tomto oboru.

První výstavou v roce 2012 byla výstava Obrazy  
a tapiserie paní Věry Procházkové.
Výstava se konala ve dnech 23.–30. března. 
Mgr. Věra Procházková žije v Brně. Vystudovala malbu na Ko-
menského univerzitě v Bratislavě. Věnovala se textilní tvorbě, 
tkané a netkané tapiserii. Její tvorba zahrnuje také abstraktní 
kompozice a osobité krajinomalby. Vystaveny byly také obrazy 
jejích kytic, které jsou výsledkem přepisu vnitřního prožitku. 
Pro tuto výstavu namalovala i dva obrazy újezdských kostelů.
Na vernisáži výstavy vystoupila dcera paní Procházkové Olga, 
která je sólistkou opery Slezského divadla v Opavě a spolu  

Bolest je veliký problém. Špičkový odborník představil mož-
nost, jak se této bolesti možno zbavit, či ji omezit. Město Újezd 
u Brna zakoupilo do knihovny a do základní školy 10 knih, kte-
ré pan profesor napsal. Za přednášku bez nároku na honorář 
panu prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi děkujeme. 

Starosta města 

Přednáška prof. MUDr. Vorlíčka dne 3.12.2011

Věra Procházková - výstava Obrazy a tapisérie

s klavíristou Františkem Šmídem vytvořili nádhernou at-
mosféru a pro přítomné nezapomenutelný zážitek. Vernisáž 
uvedla paní PhDr. Zuzana Ledererová.

Připravované další výstavy. 
Ve dnech 11.–15. května bude výstava „Ten sbírá to  
a ta zas tohle“ o sběratelích mezi námi. Na září připravuje-
me výstavu „Ten fotí to a ta zas tohle“ o našem pohledu 
na svět přes  „oko“ fotoaparátu. Budeme rádi, když naše výsta-
vy obohatíte svými exponáty. 

Jarmila Žaludová

PŘEDNÁŠKA PROF. MUDR. JIŘÍHO VORLÍČKA 

Výstava Veroniky Glettové a Veroniky Hladké pod názvem DIALOG
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ÚJEZDSKÁ ROZMARÝNA

Občanské sdružení Újezdská Rozmarýna uspořáda-
lo v sobotu 5.11.2011 v sokolovně v Újezdu u Brna 
„Folklorní podvečer s Rozmarýnou a jejími hosty“.

Ženský pěvecký soubor Rozmarýna za doprovodu Br-
něnských gajdošů zazpíval písně o Rozmarýnce.
Ve zcela zaplněném sále jako hosté vystoupily újezdské 
soubory: Dětský lidový soubor Jamírek, který zahrál 
a zazpíval lidové písně. Mladí z Folklorního souboru 
Hruška předvedli Čardáše z Moravských Kopanic a spolu se 
souborem Kyničan Verbíře z Brněnska, což byl pro všechny 
velký zážitek. Pozvány byly také přespolní soubory: Brněn-
ští gajdoši zahráli a zazpívali písně z Tuřan a Valašska. Ná-
rodopisný soubor Bejatka ze Štítiny u Opavy předvedl 
pásmo  „Dožinky“ a  „Deptání zela“ v nářečí jejich regionu.
Cimbálová muzika Kyničan zahrála a zazpívala lidové 

Dne 30.4.2012 se uskutečnila na školní zahradě mateřské ško-
ly tradiční akce  „Pálení čarodějnic“. Díky slunečnému počasí 
byla účast dětí i rodičů vysoká. Pro děti bylo připraveno ně-
kolik sportovních stanovišť, které bedlivě střežily paní učitelky 
v převlecích. 
Na místě byla připravena i požární hlídka složená z hasič-
ského sboru Újezd u Brna, která dohlížela na bezpečnost 
kolem ohniště. Akci lze hodnotit jako velmi zdařilou a již 
nyní se organizátoři těší na příští ročník 2013.

M. Markelová

písně z Moravských Knínic. „Žatčanští mužáci“ - Folklor-
ní mužský sbor ze Žatčan - zazpíval lidové písně z Brněnska  
a spolu s Rozmarýnou písně o rozmlouvání a škádlení mezi 
muži a ženami. Vystoupení se zúčastnilo celkem 75 účinku-
jících. Újezdská Rozmarýna k této příležitosti vydala zpěvní-
ček lidových písní z Brněnska  „K Hójezdu je cesta“. Zážitek 
z krásné akce je zachycen na CD a DVD. Pokud má někdo  
o zpěvníček, fotky nebo o DVD zájem, jsou tyto k dispozici  
u paní Jarmily Žaludové, tel. č. 603 170 704. Děkujeme 
městu Újezd u Brna, sponzorům a všem, kteří s rea-
lizací akce pomáhali. Příprava a výzdoba sálu i úklid po 
akci, to byl také koncert šikovných rukou újezdských žen. 
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a strávili  
s námi příjemný podvečer.

Jarmila Žaludová jménem o.s. Újezdská Rozmarýna

Bejatka ze Štítiny u Opavy Dar od Bejatky pro starostu města

Pálení čarodějnic v MŠ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Město Újezd u Brna zakoupilo pozemek se stodolou. Postupně 
dochází k úpravě na park, který z rozhodnutí zastupitelstva 
města bude pojmenován po čestném občanu města Újezd  
u Brna JUDr. Janu Haluzovi – trenéru Emila Zátopka. Tento park 
bude koncipován tak, aby byl klidovou – odpočinkovou zónou, 
a mohl také sloužit ke kulturním akcím města. Konkrétní po-
stupné úpravy provádí pracovní skupina města. Park bude mít 
chodníky, zeleň, krásnou litinovou kašnu, kovaný poklop nad 
studnou a bude osazen plaketou, která hovoří o panu JUDr. 
Janu Haluzovi s následným textem: – ČESTNÝ OBČAN MĚSTA 
ÚJEZD U BRNA. SVÝM PŘÍKLADNÝM ŽIVOTEM DOSÁHL NE-
JEN UZNÁNÍ MĚSTA, ALE I PREZIDENTA REPUBLIKY PROF. ING. 
VÁCLAVA KLAUSE PROPŮJČENÍM ŘÁDU T. G. MASARYKA DRU-
HÉ TŘÍDY ZA ROZVOJ HUMANITY, DEMOKRACIE A LIDSKÝCH 
PRÁV. ROZHODL SE PRO POVOLÁNÍ PRÁVNÍKA. PO ROCE 1948 
ZAČALO UTRPENÍ A PRONÁSLEDOVÁNÍ. DŮVOD BYL PROSTÝ. 
MIMOŘÁDNĚ SKROMNÝ ČLOVĚK, KŘESŤAN, NEZPRONEVĚŘIL 

ODPOČINKOVÁ ZÓNA - PARK JUDR. JANA HALUZY

SVÉ IDEÁLY HUMANITY, STAL SE VĚZNĚM SVĚDOMÍ. NEZLO-
MIL HO ANI ŠESTILETÝ POBYT V KOMUNISTICKÝCH VĚZENÍCH. 
JAN HALUZA BYL ZNÁMÝM PŘEDVÁLEČNÝM ŠPIČKOVÝM 
SPORTOVCEM A DEVÍTINÁSOBNÝM MISTREM ČSL. REPUBLI-
KY V BĚHU NA STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH TRATÍCH, DVOJNÁ-
SOBNÝ VÍTĚZ ZÁVODU BĚCHOVIC. BYL TRÉNINKOVÝM PART-
NEREM A UČITELEM POZDĚJŠÍ SVĚTOVÉ LEGENDY ATLETIKY 
EMILA ZÁTOPKA. ZA TO MU DĚKUJEME. 
DNE 12.7.1914 NAROZEN VE ŠTERNOVĚ, OD ROKU 1962 ŽIJE  
V OBCI POZLOVICE A SPOLUPRACUJE V REGIONECH ZLÍ-
NA A LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. ZESNUL SMÍŘEN S BOHEM 
25.8.2011.

Odhalení pomníku JUDr. Jana Haluzy a parku se očekává na 
podzim 2012. V parku bude také vysazen již vzrostlý smrk tak, 
aby mohl být pravidelně zdoben jako strom vánoční.

Starosta města

Odpočinková  zóna - Park  JUDr.  Jana  Haluzy (31.5.2011)Kalvodova  stodola (15.2.2010)

Odpočinková  zóna - Park  JUDr.  Jana  Haluzy (květen 2011) Odpočinková  zóna - Park  JUDr.  Jana  Haluzy (5.11.2011)
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SVAZ DIABETIKŮ

Územní organizace Svazu diabetiků Újezd u Brna 
uskutečnila v roce 2011 tyto akce:
Návštěva solné jeskyně. Díky poskytnutí dopravního prostředku od 
MěÚ se mohli zúčastnit i méně pohybliví členové. Účast 9 členů.
Návštěva zámku Lysice. Prohlídky krásných interiérů se účastnilo 
18 lidí.
14 diabetiků se zúčastnilo autobusového zájezdu pořádaného 
MěÚ na Červený Kameň.
Dne 8.5.2011 až 15.5.2011 proběhl rekondiční pobyt v Luhačovi-
cích. Účast 23 občanů, z toho 16 diabetiků. Lázeňské procedury si 
všichni pochvalovali a projevili zájem i na příští rok.
Vycházky do Botanické zahrady v Brně se účastnilo 15 občanů.  

Výlet diabetiků do podzemíVýstava masožravých rostlin

Ve sklenících probíhala výstava masožravých rostlin. Byl navštíven 
památník Leoše Janáčka. O spokojenosti svědčila i účast.
Vycházka do brněnského podzemí pod Zelným trhem. Celkem 
202 schodů většinu účastníků nevyčerpalo a po shlédnutí Akvária 
v radniční ulici se odhodlali k výstupu na věž Staré radnice (174 
schodů), za což byli odměněni krásným výhledem na Brno.
Po úspěchu vycházky do brněnského podzemí jsme navštívili  
Mincmistrovské sklepy pod Dominikánským náměstím.
Dne 4.12.2011 byla v rámci pochodu proti diabetu uspořádána 
vycházka na Mohylu míru, kde účastníci shlédli množství vojáků 
v historických uniformách.

Doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc.

Nejde popřít, že s přibývajícím věkem ubývá nejenom ener-
gie, ale i programu, který by člověka bavil. Sociálně zdravotní 
komise, které předsedá paní zastupitelka Martina Matějko-
vá, vždy připraví, ale i technicky, ve spolupráci se členkami 
sociálně zdravotní komise, zabezpečí program, na kterém 
se potkají nejenom senioři z DPS a Penzionu, ale i senioři  
z našeho města. Seniory většinou uvítá nejenom paní Ma-
tějková, ale i pan starosta, který předá informace týkající se 
záležitostí seniorů a města. 

Petra Zrzavá

Město Újezd u Brna má dnes dvě veřejné toalety, a to toaletu 
na nádraží, která byla zrekonstruována za peníze Českých drah  
a.s. a toaletu na hlavní zastávce autobusu, kterou udržuje pan 
Miroslav Mitrovský. Všechny úklidové prostředky, ale i toaletní 
papír a jiné potřeby jsou hrazeny z rozpočtu města.

Starosta města

PAPUČOVÝ BÁL VEŘEJNÉ TOALETY
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Protože se objevilo pár stížností, že nepamatujeme dostatečně 
na malé děti, musíme říct, že tomu tak není. Školka prochází 
pravidelnou rekonstrukcí, která se dělá samozřejmě v etapách 
podle toho, kolik máme k dispozici peněz. 
 1) V naší školce je nové oplocení celého areálu.
 2) Pergola, která kryje pískoviště, aby si děti mohly hrát  
 venku, i když kupř. prší. 
 3) Úprava terénu.
 4) Výměna oken.
 5) Zcela nová technologie kotelny.
 6) Rekonstrukce všech toalet a koupelen.
 7) Postupná výměna nábytku, koberců.
 8) Oprava teras.
A to všechno dohromady stálo 5.171 tisíc Kč.
Před ¾ rokem byl zadán projekt včetně stavebního povolení 

Naše nová obřadní síň je již před dokončením. I zde jsme 
připravili bezpečnostní a kamerový systém. Jedna z kamer 
bude také umístěna u vchodu na hřbitov, aby se neopakovaly 
krádeže. Zahájení této obřadní síně bude koncertem, kde se 
všichni, kteří budou chtít, seznámí s dokončenou stavbou. Je 
nutno ještě zkonstatovat, že ještě před připravenou rekon-
strukcí je naše márnice včetně nového chladícího systému. 
Další etapou bude kolumbárium.

Starosta města

Kotelna  v  MŠ  20.4.2012

Obřadní síň

paní Ing. arch. Haně Šemberové. Vše je již před dokončením. 
Po obdržení stavebního povolení započneme s výstavbou no-
vého celého modulu, který bude koncipován tak, aby mohl 
být užíván popř. také jako tělocvična.  

Starosta města

NAŠE NOVÁ OBŘADNÍ SÍŇ 

Beseda  s  městskou  a  státní  policií  v  mateřské  školce

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Rychlá rota za tratí dne 21.2.2012

Je samozřejmě mnoho problémů. Jedním ze základních 
problémů je skutečnost, že léta nebyl obměňován inven-
tář školy. Vybavení lavicemi je zhruba z 60. let 20. století. 
Tak již zhruba 6 let vyměňujeme vybavení tříd novým 
nábytkem včetně skříní, lavic, židliček. Ve škole je 18 tříd  
a 8 odborných učeben a tak jsme k dnešnímu dni vyměnili  
17 tříd v celkovém finančním objemu 3.003 tis. Kč. V letošním 
roce jsme již započali s výměnou a vymalováním dalších dvou 
tříd a rada města dala pokyn paní ředitelce, aby připravila 
projekt na odbornou třídu učebny fyziky. Pro příklad již zbu-
dovaná chemická třída stála 455.518,- Kč. Věříme, že do čtyř 
let bude škola vybavena novým nábytkem. Máme za sebou 

V letošním roce přes zimu, v roce 2012, naše pracovní skupina 
opět pod vedením pana Petra Suchého provedla výseky nále-
tové zeleně všude, kde bylo zapotřebí. Ale i přístupové cesty v 
okolí města či za jeho humny byly vysypány asfaltovou drtí, tak-
že příjezdy na Starou horu byly upraveny tak, abychom neměli 
problémy s přístupem do těchto lokalit. Byly to tuny materiálu. 
Za to nejde než poděkovat. Tyto práce se nedějí chaoticky. Každý 
pracovní den se v 6:30 hodin ráno schází pan místostarosta Karel 
Hradský s naší pracovní skupinou a on rozdělí práci tak, aby bylo 
účelně využito našich pracovníků. Každé pondělí v 7:00 hodin 
ráno se pod vedením starosty města koná porada, kde proto-
kolárně zapíše referentka paní Petra Zrzavá úkoly na celý týden. 
Podle tohoto zápisu se konají úklidové a údržbové práce. Dále 
každé pondělí v 8:00 hodin ráno se v pracovně starosty postup-
ně pravidelně scházejí pracovnice knihovny paní Věra Lísková  
a paní Daria Matoušková, dále pracovnice Klubovny pro mládež 
paní Simona Pospíšilová, které musí písemně vykázat práci za 
předešlý týden. Tak by se dalo nalézt spousta dalších drobných 
úkolů, které takto vznikají a jsou takto plněny. I hřbitov je systé-
mově veden panem Karlem Veselým. Ekonomické dopady takto 
vedené práce jsou nasnadě. Kupř. 2 pracovníci pracovní skupiny, 
pan Jiří Veselý a Miroslav Leukert, vedou jak Penzion, tak Dům  
s pečovatelskou službou, protože i zde je zapotřebí spousta prá-
ce. Od kapajících kohoutků až po nějaké havarijní případy. Práci 
dělají v tichosti, ale dobře. Za to jim je nutno taktéž poděkovat. 

NAŠE ŠKOLA

rekonstrukci jídelny, která stála 999 tis Kč, z toho byla dotace 
Krajského úřadu JMK ve výši 200 tis. Kč. Nemůžeme říct, že 
by malou měrou na tyto změny a vybavení školy neměla vliv 
paní ředitelka PaedDr. Jaroslava Olšanská a dále vedoucí školní 
jídelny paní Marie Holubová. Za to je jim zapotřebí skutečně 
poděkovat. 

Rada města

Odešel nám pan školník Jan Partl. Bylo nám to líto, ale máme 
nového školníka pana Davida Ondráčka. Věřme, že se svých 
úkolů zhostí stejně dobře jako školník minulý. 

PRACOVNÍ SKUPINA MĚSTA

Naše pracovní skupina 

má vlastní areál, kde je kancelář, dílna, skladovací prostory a je 
tam zaparkována komunální technika, ale je zde i místo, kde 
se mohou pracovníci scházet – převlékat, sprchovat, a jiné. 
Toto vybavení je: speciální vozidlo Mercedes Unimog s nástav-
bou sypače a radlice, čistící a zametací vůz IFA, nakladač JcB 
1110, 2x Multikára, traktor Zetor a traktorová vlečka 4x. Dále 
komunální technika na údržbu zeleně: 5x sekačky s pojezdem 
značky Stiga, 3x křovinořez značky Jonsered, 1x traktůrek na 
sečení Jonsered, vertikutátor John Deere, 4x motorobot Dakr, 
který je i na zimní údržbu. Benzínová motorová pila Jonse-
red, benzínový fukar Stihl, benzínový plotostřih Husqvarna. 
Elektrocentrála Honda na benzínový motor a bourací kladiva 
Milwaukee a Makita a profi vibrační deska Ansman.
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NAŠE SVOZY

Ano, takto se dá nazvat služba, kterou zabezpečují tři muži 
Petr Suchý, Miroslav Leukert, Jiří Veselý. Jak jarní svozy ne-
pořádku z našich zahrad, tak i podzimní odpad ze zahrad 
je dnes již pravidlem. Ze soboty na neděli si občané, kteří 
chtějí, uklidí nejenom ve svých zahrádkách, ale i před svými 
domy. Odpad dají do pytlů a v pondělí a úterý je bioodpad 

řádně odvezen. Ubylo pálení, ubylo nečistoty. Nejde nezmí-
nit také akce hasičů města, kteří pomohou odstranit i starý 
železný šrot. Tyto akce zabezpečují hasiči, fotbalisté, ale  
i naše pracovní četa. 

Starosta města

Městu Újezd u Brna byla uložena ze zákona povinnost zpra-
covat novou spisovnu města. Tato byla vybavena technickým 
zařízením – včetně počítače a jiné – v ceně 241.424,50 Kč. 
Založením archivu – spisovny byla pověřena Mgr. Petra Bar-
táčková. Spisovna dnes existuje. Je jak ve fyzické podobě, tak  
i v elektronické podobě. Dokončení této práce bylo v roce 
2012, včetně zařazení spisových materiálů, původně ulože-
ných na půdě, slečnou referentkou Andreou Ivančinovou za 
vydatné pomoci paní Jany Drbalové. Proběhlo i pár kontrol  
s výsledkem velice dobrým. Nezbývá než poděkovat. 

Starosta města 

SPISOVNA MĚSTA AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 40

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V roce 2011 po dlouhém a opravdu velice složitém jednání 
se městu podařilo zabezpečit umístění automatu na jízden-
ky do hlavní zastávky města. Po déle než tříletém jednání  
s Krajským úřadem JMK se nám podařilo zabezpečit propo-
jení našeho města s Brnem autobusovou linkou č. 40 a linkou  
č. 151. Na tyto spoje město nemusí nic připlácet. Zůstává 
poděkovat panu JUDr. Ing. Zdenkovi Dufkovi za to, že nám  
s tímto velice pomohl. Bylo pouze překvapivé, kolik lidí ze sou-
sedních obcí protestovalo proti zavedení linky Brno – Újezd 
u Brna. 

Starosta města

DOMOV DŮCHODCŮ ZÁJEZDY NAŠICH SENIORŮ

Již 3 roky se věnuje úsilí ke zbudování třetího stupně zao-
patření stáří v Újezdu u Brna. Prvním stupněm je Penzion, 
druhým stupněm DPS, a třetí stupeň si vzaly na starost 
město Újezd u Brna a Krajský úřad JMK. Je zabezpečeno 140 
milionů, ale to není vše. 
 a) Město darovalo pozemek na tento domov důchodců.
 b) Město bylo součinné ve věci projektové dokumentace  
 administrativních potřeb připravované stavby.
 c) Krajský úřad JMK již hradí probíhající projekt domova.
 d) Základní problém zdržení výstavby je, že je potřeba 
ukončit tvorbu územního plánu, který by dovolil v daném 
místě domov důchodců postavit.
Doufejme, že vše bude záhy dokončeno. 

Jan Hradil

Máme již více než 10letou tradici výletních zájezdů našich 
seniorů. Výlety jsou jednodenní a na různá místa v České 
republice, většinou jsou to památky - hrady, zámky, muzea 
apod. Byli jsme však i na Slovensku. Také je plánována návště-
va vánočního Rakouska. 

Jan Hradil 

Na přelomu roku 2011 a 2012 měla výtěžek 77.484,- Kč. Je 
velice dobré, že občané města pamatují na ty nejpotřebnější. 

Jan Hradil
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SOCIÁLNÍ UBYTOVNA ÚJEZD U BRNA

Bývá mi často vytýkáno, že se příliš staráme o starší obyva-
tele a hlavně o obyvatele sociálně slabé. Vždy si vzpomenu 
na výrok moudrého filozofa J. B. Shawa. Ten jasně řekl, že 
kultura národa se nepoznává podle ekonomické síly, ale 
také podle toho, jak se stará o obyvatele staré a sociálně 
slabé. Do sociálních problémů se může dostat kdokoliv, 
dokonce ne vlastní vinou. V bývalém MB Realu byl objekt, 
který byl nevyužitý. Město zbudovalo v průběhu dvou let 
osm pokojů se sociálním zařízením včetně kuchyně a jí-
delny. Každý z těchto ubytovaných dostal možnost praco-
vat v pracovní skupině. Tito lidé si platí pravidelně nájem,  
a to 90,- Kč denně. Tedy měsíčně platí obyvatel v průměru 
2.700,- Kč. Měsíčně město obdrží cca 21.000,- Kč, což je za 
rok 259.200,- Kč. Náklady s vodou, elektřinou a plynem byly 
v roce 2011 ve výši 175.836,- Kč.
V roce 2011–2012 za přispění dotace Krajského úřadu JMK 
byly dostavěny 2 garsoniéry, které společně se starostou 
města otevřel pan hejtman JUDr. Michal Hašek a pan radní 
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek. Za každou z těchto garsoniér se 
platí měsíčně 5.400,- Kč, tedy za obě garsoniéry 10.800,- 
Kč, což opět za rok činí 129.600,- Kč. 

Z výše uvedených výpočtů je tedy jasné, že výtěžek z nájmu 
bude za rok 388.800,- Kč. Z toho je patrné, že město na tuto 
sociální činnost nedoplácí a navíc tito lidé dostali zpět neje-
nom důstojnost, ale i střechu nad hlavou. 
Pouze v závěru: ve městě se objevila zmínka zcela nepravdi-
vá, že starosta města přidělil jednu z těchto garsoniér svým 
rodičům. Je to hrubá nepravda, protože mí rodiče již nežijí 
více než 6 let. Nebudu komentovat tuto skutečnost, ale pou-
ze pro Vaši informaci Vám toto sděluji. Posuďte sami. 

Jan Hradil

Podepisování smluv

Možná, že si vzpomenete, že městu bylo cca před 14 lety 
odcizeno UNC. Po této ztrátě byl všechen movitý i nemovitý 
majetek města řádně pojištěn. Tato pojistka se nám již něko-
likrát vyplatila. Od odcizení měděných okapů, a to několikráte 
odcizených, ale i krádeží litinových deklů a jiné, je hrazeno  
z pojistek. Město však na základě těchto zkušeností zřídilo 
bezpečnostní zařízení proti krádežím včetně kamerového 
systému. 
Toto zařízení již máme: 
	 1)	v	areálu	bývalého	MB	Realu	u	našeho	strojového	parku;
	 2)	samostatné	bezpečnostní	zařízení	v	hasičské	zbrojnici;
	 3)	na	radnici	města;
	 4)	v	základní	škole;
 5) ve vojenském areálu na Staré hoře.
Tímto jsme se pokusili zabránit krádežím a vloupáním do 
těchto zařízení.

Jan Hradil

Kulturní komise uspořádala v sobotu dne 10.3.2012 zábavně-
-soutěžní odpoledne pod názvem –  „Fit babička“ aneb radost 
sami sobě. Účast nebyla příliš vysoká, ale o to víc jsme si užily 
legrace za hudebního doprovodu (harmonika pana Miroslava 
Floriána). Všechny účastnice si odnášely diplom a dobrou ná-
ladu. Těšíme se na II. ročník…

Alena Slezáková

NAŠE NOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ FIT BABIČKA

Fit babička
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OPĚTOVNÉ UJIŠTĚNÍ

Město Újezd u Brna, ač je ekonomická situace obecně velice 
složitá, nadále vyplácí tyto příspěvky:
 a) porodné  5.000,- Kč,
 b) pastelkovné  1.000,- Kč,
 c) pohřebné 5.000,- Kč,
 d) přispívá dotací na práce s dětmi v průběhu roku proti  
 dokladům do výše  5.000,- Kč,
 e) dotace na sport 52.100,- Kč. 

Velice zajímavé práce s dětmi mají kupř. Salesiánské hnutí 
mládeže, pracovníci Červeného kříže, rybáři. Velice klidným  
a tichým způsobem pracují Junáci. Dále s dětmi, na které 
město poskytuje dotace, pracuje fotbal – SK Újezd u Brna, 
Sokol a jiní. Zajímavou práci vykonává kupř. Jamiro – Mgr.  
Vilma Novotná. Vrcholně profesionální práci provádí Vzdělá-
vací centrum U kapličky. Nejde všem než poděkovat. 

Starosta města

Prvňáčci 2011Prvňáčci 2011

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI JAMIRO
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SBĚRNÝ DVŮR

Rozsvícení  stromečku (3.12.2011)

Rozsvícení  vánočního  stromku  na  ulici  Příční

VČELÍ MEDVÍDCINAŠE KULTURNÍ KOMISE

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

Nově zbudovaný sběrný dvůr za dotace Evropské unie funguje pod vedením pana Milana Kousala, tel. č.: 725 171 844. Pan Milan 
Kousal tento dvůr vždy vyzdobí, že připomíná zahrádku. O Vánocích vánoční výzdobou a v létě je vyzdoben tento dvůr květinami 
a jinými. Vzal si celou věc za své. Pořádek, který si můžete sami prohlédnout, je až příslovečný. 

Rada města

V dnešní, uspěchané, chaotické době lidem zbývá čím dál 
méně času na sebe, především pak na své blízké a sousedy. 
V uličce Příční se stalo krásným zvykem uspořádat o prvním 
adventním víkendu sešlost sousedů a nejbližších přátel pod 
názvem: „Rozsvícení betlémské hvězdy“. Na zahřátí se uvaří 
trocha svařáku, dětem čaj, každý něco upeče, aby se navodila 
ta správná vánoční nálada. A při té příležitosti hodí přítomní 
dle své libovůle nějakou tu korunu do pokladničky. Většinou 
už na místě se dohodnou, kam vybraná částka poputuje.  
V posledních dvou letech se shodli, že výtěžek předají do Dět-
ského domova Lila v Otnicích, kam byla vybraná částka ve výši 
11.111,- Kč také dne  23.12.2011 předána.
Děkujeme všem spoluorganizátorům i všem zúčastněným.

Andrea Kovářová

Naše kulturní komise pod vedením paní Ing. Marie Kozákové, 
posléze paní bývalé místostarostky Aleny Slezákové, ale i pana 
Mgr. Vlastimila Bialase připravila tolik programů, že nejdou 
ani snad vyčíslit. 

Starosta města

V neděli dne 11.3.2012 v sále restaurace Na Rychtě se konalo 
dětské představení divadla Věž s názvem -  „Včelí medvídci od 
jara do zimy“. 
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Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dáda v akci s újezdskými dětmiVýstava U kapličky (7.10.2011)

Oslava osvobození Újezda (22.4.2012) VIII. Reprezentační ples města (17.2.2012)

Housličky v DPS Vystoupení dětí k výročí osvobození Újezdu

Adventní koncert brněnského souboru Gajdoši (9.12.2011) Vánoční koncert dechové hudby Dambořanka (11.12.2011)
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Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)

Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)

Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)

Housličky v DPS – koncert  (11.12.2011)Pálení čarodějnic

Z DĚNÍ VE MĚSTĚ
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Klubovna pro mládež v parku u koupaliště Modříny V Sádku

Vodojem Likvidace vodojemu

Výtah pro zdravotní středisko Ruské kolo

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba, advokáta, se sídlem Brno, Joštova 4, PSČ 602 00, si dovoluje oznámit, 
že počínaje dnem 1.6.2012 bude v provozu pobočka advokátní kanceláře v Újezdu u Brna na adrese Masarykova 701, 
664 53  Újezd u Brna v I. patře. Úřední hodiny jsou každé pondělí v době od 13:00 do 16:00 hodin. Schůzku je nejlépe 
dohodnout na telefonním čísle 543 255 171, asistentka sl. Říhová. Advokátní kancelář poskytuje právní služby s využitím 
čtyř vlastních zaměstnanců s vysokoškolskou právní kvalifikací s využitím smluvních partnerů v různých oblastech jednot-
livých právních odvětví. Specializací advokátní kanceláře je občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní právo, 
insolvenční právo, právo nemovitostí vč. převodu nemovitostí, advokátní úschovy ve všech souvislostech včetně zajištění 
úhrady kupní ceny. Pomocí smluvních partnerů nabízíme řešení všech situací vztahujících se k problematice nemovitostí.

Z DĚNÍ VE MĚSTĚ



Poděkování dádě za vystouPení konané dne 5.3.2012

Beseda s Mudr. radiMeM uzleM, CsC. konaná dne 24.4.2012
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