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Úprava evangelického hřbitova na Rychmanově

Stav našeho účtu ke dni 31.5.2014
18.154.644,32 Kč
Náš jediný dluh u banky ke dni 31.5.2014 10.865.485,00 Kč
Převážná většina dluhu vznikla nákupem pozemků a nákupem
nemovitostí, dále údržbou městského majetkového inventáře.
Evangelický hřbitov na Rychmanově

ČERVEN 2014

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY..............................................................1
Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2013.............4
Rozestavěné stavby ke dni 31.12.2013.................................10
Nákup dlouhodobého majetku 2013..................................11
Nákup drobného dlouhodobého majetku 2013.............11
Nákup dlouhodobého majetku 2014..................................12
Nákup drobného dlouhodobého majetku 2014.............12
Rozpočet na rok 2014...............................................................12
Není vždy jasné, že by na všechno mělo být....................14
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
města Újezd u Brna...................................................................15
všechny stavební akce většího finančního rozsahu
jednotlivě schvaluje ZM.........................................................22
Naše zdravotnictví...................................................................24
Dotace.............................................................................................25
resty města..................................................................................25
Moje dluhy...................................................................................26
Územní plán.................................................................................26
Vítání nových občánků...........................................................27
Naše malé dítě............................................................................29
Mateřská škola a její přístavba..........................................29
Pár postřehů z mateřské školy............................................30
mateřská škola..........................................................................31
Informace o postupné modernizaci
ZŠ Újezd u Brna...........................................................................32
Navýšení rozpočtu zš...............................................................33
výsledky mezinárodního šetření icils..............................35
Co škola nabízí a zajišťuje
v oblasti poradenství a prevence......................................36
Ekoolympiáda..............................................................................37
Klub dětí a mládeže..................................................................37
Městská policie v Újezdu u Brna..........................................38
Statistika Městské policie
újezd u brna za rok 2013........................................................38
Nové auto městské policie.....................................................39
rozdávání bezpečnostních pásek,
které hradilo město Újezd u brna......................................41
Naši hasiči.....................................................................................43
Dětská hřiště - vandalismus.................................................43
klíče................................................................................................43
defibrilátor.................................................................................43
zpráva ÚO sd za rok 2013........................................................44
Čistička, my a cena....................................................................45
Pracovní skupina.......................................................................45
Plán opravy ................................................................................47
Návrh řešení zástavby za DPS na Rychmanově.............48
Rozhodnutí o od kupu pozemku..........................................49
Konečně jsme si koupili pozemek.........................................49

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

archiv města...............................................................................49
podařilo se...................................................................................50
Geografický informační systém
města újezd u brna...................................................................50
Pohřby ve smuteční síni..........................................................51
Honební společenstvo HUBERT - Újezd u Brna................52
Újezdská notička.......................................................................53
jamírek dětem.............................................................................53
Újezdská Rozmarýna – výstavy..........................................54
Kulturní léto města..................................................................55
Moje muzicírování.....................................................................56
Všichni stárneme.......................................................................56
Kultura ve městě.......................................................................56
Z historie.......................................................................................67
Tříkrálová sbírka......................................................................68
Cukrárna......................................................................................69
Ze současnosti............................................................................69
poděkování...................................................................................70
Katalog firem 2014....................................................................70
Elektroinstalace.......................................................................71
bylo to drahé?.............................................................................71
To je ale den!................................................................................71
Anketa o koupališti a její výsledek.....................................71
Umístění analogových programů
a DVB-T multiplexů k 1.1.2014................................................72

tiráž
Redakce neodpovídá
za obsah článků jednotlivých autorů
Vedoucí redaktor	 ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Technická redaktorka
Petra Zrzavá
Pořízení fotografií	
z archivu města
Název tiskoviny	
Újezdský zpravodaj
Vydavatel
Město Újezd u Brna
Komenského 107, 664 53
IČ 00282740, zapsán do evidence
periodického tisku pod registračním
číslem MK ČR E 10211
Vydáno		
červen 2014
Design&Tisk
TG TISK s.r.o.

5. května 1010, Lanškroun 563 01

tel.: +420 465 322 270
info@tgtisk.cz, www.tgtisk.cz

Babské hody 2014

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
je samozřejmé, že člověk přemýšlí co napsat
a že ho vesměs nenapadá mnoho moudrého.
Rozhodl jsem se napsat
něco o tom, že jsou lidé,
kteří si budou vždycky
stěžovat, vždycky kazit práci druhých, protože sami nic
nedělají, zahálí, nudí se, a tak vymýšlejí, co by a jak by.
Velice jednoduchý vzorek můžeme nalézt v Penzionu
nebo Domě s pečovatelskou službou. Jsou tam mnozí
lidé, kteří za celý pobyt – 5, 6, 7 let nepřišli do jediného
konfliktu. Každé jejich přání je podáno laskavě a hlavně
mile. Pak jsou tam lidé, kteří jsou trvale v nějakém sporu, chodí si stěžovat a chtějí, aby ti ostatní byli potrestáni. Je to někdy k pousmání, někdy k pláči.
Opozice mi stále vyčítá, že pracuji více se starými, pro
staré. Tak tedy:
1) Pracuji se skupinami, které to nejvíc potřebují. Mezi
ně samozřejmě patří staří lidé, protože jsou bezbranní. Staří lidé potřebují lepší servis a tady si vždycky
říkám, že těm, kteří nepřejí stáří, má přijít trest a ten
trest by měl být přísný, protože to je obrovský projev
nelásky a neúcty k člověku.
2) Pracujeme se sociálně potřebnými. Není možné si jejich problému nevšímat, protože jsou také ohroženou
částí našeho městečka. Vyčítají mi sociální ubytovnu,
ale vždyť není štěstí a žádnou odměnou se do této
ubytovny dostat. Kolik lidí dnes je v exekuci, o vše
přijdou, a to ne pouze svojí neschopností, ale také
podvodem různých „grázlů“. Ani k tomu přece lidsky
nelze mlčet. Ano, sociální ubytovna přináší vnitřní
problémy, které opět musíme řešit. Běžte se tam podívat. Je tam čisto, trochu problém s alkoholem, je
tam také trochu více smutku. Lidé, kteří bojují proti této sociální ubytovně, říkají, že tato ubytovna je
moje slabost a že na ubytovnu doplácíme. Nedoplá-

címe. Zhruba 1/3 celého příjmu za ubytování máme
jako čistý příjem. Co se jim pak může nelíbit?
3) Starost o mládež nespočívá v tom, že jim člověk zamete cestu k blahým zítřkům, to už jsme zde měli.
Starost o mládež spočívá v tom, že žijí také v čistém,
harmonickém, estetickém prostředí, a to naše městečko už dnes skýtá. Žádné černé skládky, žádný velký
nepořádek. Základní povinností každé obce je zabezpečit školství. Naše město dává plný rozpočet, který
je určen praxí na jednoho žáka. K tomu však každý rok
přidá 1 mil. Kč, aby si mohli školu trvale dovybavovat
a modernizovat třídy. Podívejte se na kuchyni pod vedením paní Marie Holubové. Kromě její mimořádné
pracovitosti a průhledného vedení školní jídelny je
i vybavení kuchyně zcela nadstandardní. Pravidelně
přichází a v pravém slova smyslu bojuje o každou korunu, kterou by z nás mohla vylákat.
Podívejte se na kvalitu a opravy našich školních budov.
To jsou desítky milionů, které jsme většinou získali z dotací a nerozkradli, jak bývá někdy šikovnými tlachaly
naznačováno, ale prostavěli. Co klubovna v parku,
kterou jsme museli zastavit pro
havarijní stav stromů? Dnes ji
znovu otevíráme a nejenom
vychovatele, ale i celý provoz
město hradí. Řešíme, kam
s dětmi ve volném čase, když
rodiče jsou v práci.
4) Nikdo si neumí přestavit, co dalo společné práce
s JMK a desítek jednání, aby zde zahájili stavbu Domova důchodců. Za 3 měsíce se zahájí stavba a do
dvou let, pokud se něco nestane s ekonomikou, bude
stát. Musíme poděkovat, ale opravdu poděkovat,
třem osobnostem - PhDr. Jiřímu Altmanovi, hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi a v neposlední řadě i nejdelšímu politikovi JMK Ing. Zdeňku Dufkovi, Ph.D.
5) Stejným způsobem si asi těžko kdo uvědomí, kolik nepředstavitelného jednání stálo zahájení provozu autobusové linky č. 40, kdy sousední obce protestovaly, proč
není linka u nich. Já jsem vysvětloval a vysvětloval.
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6) Je až mnohdy s udivením, že občan města Újezd
u Brna bojuje proti zavedení závor a signalizace přes
železniční přejezd mezi Sokolnicemi a Újezdem. Kolik
zdržování na některých úřadech bylo zapotřebí překonat, aby tak potřebný přejezd vůbec stál.
7) Je tomu tři týdny, co jsem navštívil našeho zubaře MUDr.
Jiřího Pirnera. Nemohu říct, že jsem neměl pocit inkvizičního vyšetřování, ale bezpochyby odvedl práci velice
dobrou. Poprvé jsem se svezl novým výtahem, a protože
mě kolena již také bolí, přivítal jsem tuto vymoženost.
Vzpomněl jsem na Jiřího Jeniše, který ještě jako zastupitel za výtah na středisku bojoval. Jak kultivovaně
přesvědčoval o svém nápadu, až ho dovedl do zdárného
konce. Byl jsem překvapený, že jsem se potkal s nevymalovanou prostorou našeho zdravotního střediska, a tak
jsem uložil panu místostarostovi Karlu Hradskému úkol,
kterého se zhostil do tří dnů. Všechny dostupné prostory byly vymalovány a místo poděkování jsme se dočkali
hysterické reakce. I to jsme ustáli. Byly použity výhradně
ekologické barvy. Stačilo otevřít okno. Pan místostarosta
tak učinil a bylo po problémech.
8) Proč děláte tolik parkovišť? Opověď by mohla být
kusá. Nezbývá než se uchýlit k vysvětlování, že aut
přibývá a že střed městečka je přeplněn auty. Vzpomene si ještě vůbec někdo na sběrný dvůr za zdravotním střediskem, který spíše připomínal volně rostoucí
skládku? Ale i poslední nové parkoviště za Thermotechnikou. Vzpomene si někdo na kaluže a bahno po
dešti na této ploše?
9) Kolik řečí, výkřiků a hysterie bylo při stavbě Obřadní
síně u našeho nového hřbitova. Kolik nepravd bylo
vyřčeno o nevyužití a zbytečnosti těchto prostor.
Přímou a vědomou lží bylo tvrzení, že v Obřadní síni
města byly od její kolaudace 3
rozloučení, a tak jsem se zeptal
paní referentky Magdaleny Pízové.
Odpověď byla jednoznačná –
17 pohřbů. Dále minimálně
12 koncertů. Co zbývá říct?
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Naše městečko se může pochlubit čistou kultivovanou prostorou, která určuje „věci poslední
každého člověka“. Dnes se o obřadní síň starají dva lidé – paní
Magdalena Pízová a pan Jiří Janištin. O tom, že se Magdalena
Pízová zhostila svého úkolu více než dobře, svědčí
poděkování pozůstalých, a pan Janištin je dnes správcem hřbitova (pouze na 1/3 úvazek). Denně přichází
s nápady, za to je mu nutno poděkovat.
10) Psí útulek – asi málokdo si dnes již vzpomene na
starou padající stodolu, která ležela u technicky velice zaostalé čističky. Stodolu jsme vykoupili a s pracovní skupinou města postupně zdemolovali. Naše
vzniklá prostora se půjčovala tomu, kdo potřeboval,
kupř. farní úřad tam uložil zbytky kamenného obložení, které bylo odstraněno z fundamentu kostela sv.
Petra a Pavla. Co s tím dál? To byla v zásadě otázka,
protože pozemek, který leží těsně vedle již nově zrekonstruované čističky, není zrovna v ideálním místě.
Vše však vyřešila potřeba, kam se psy, které někdo
vyhodil v našem katastru z auta, kam se psy, kteří se
zatoulali? A tak je naše policie, která se o ně starala,
aby nezemřeli hladem a žízní, umisťovala na dvůr
radnice - zcela nevyhovující prostředí - a ti tam pak
2, 3 měsíce pobývali, než se objevil majitel či někdo,
kdo by si je vzal.
Dnes stojí malý útulek, ještě se musí dokončit. Patří
to však ke kultivovanosti města, aby útulek, nejen
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pro psy, ale i pro všechna zaběhnutá zvířata, každé
město mělo. Byla však jedna velice překvapivá, negativní reakce jednoho ze zastupitelů a nechci uvádět jmenovitě kterého, když prohlásil, že, pokud tam
budou psi štěkat, je sám osobně zabije. Musel jsem
jej napomenout, protože toto je krajně nekorektní.
11) Proti pomníku zříceného letadla bylo také mnoho
nesmyslných argumentů. Nevím, jak by se tvářil
mnohý kritik tohoto záměru, kdyby v daném letadle
zahynula jeho rodina. Je to až cynismus, udělejte si
obrázek o takových lidech. Vždyť pomník stál necelých 15.000,- Kč. Místo je pravidelně udržováno, je
uklizeno, a tak ještě přidám otázku – kolik máme
pomníčků a pomníků na území našeho katastru?
a) Kaple sv. Antonína Paduánského – memento roku
1805 – bitva u Slavkova (tento objekt jsme bez
jakékoli dotace zcela opravili – od elektrifikace až
po izolaci proti vodě a nových kovářských prvků).
b) Příspěvek města na oba kostely – pomoc při rekonstrukcích a opravách.

c) Rychmanovský evangelický hřbitov – jeho zrekonstruovaný portál, osvětlení, ale i bývalá márnice. Převzali jsme od Evangelické církve a dali do
pořádku.
d) Pieta za padlé civilisty v bitvě u Slavkova v malém
parčíku na Rychmanově. Autorem je akad. sochař
Nikos Armutidis. Jedná se o zvláštní kopii originálu, který je v majetku města a je umístěn v nové
obřadní síni města – z bronzu.
e) Kříž a úprava prostoru před restaurací U Paseků.
Málokdo si vzpomene, že tam stávalo 10 popelnic

a rezavá garáž, místo plné smetí. Kříž vykovali
dva, tehdy ještě mladí umělci – kováři – mistr I.
Lorenz a mistr R. Michna a můžeme jít dál.

f) Socha prezidenta T. G.
Masaryka před základní
školou, která před 10 dny
dostala dvě žulové žardiniéry. Dnes ošetřené paní
zahradnicí Danou Rolencovou.

g) Náš nový park JUDr.
Jana Haluzy. Rodák Újezdu,
trenér E. Zátopka, kterého
2x porazil. O tomto občanovi
se bezmála nic nevědělo
a byl v zapomnění. Vyšla
kniha, která popisuje jeho
ušlechtilý život, utrpení.
Mám za to, že parčík s fontánou je krásným až meditativním místem, obzvláště
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když tam v pravém slova smyslu skotačí děti. Je tam
vysazeno nejen přes 200 kusů nádherných růží. Opět
jedna zastupitelka se písemně vyjádřila, že lidé, kteří
uvidí tento parčík, pohlédnou k radnici a ťukají si na
hlavu. Představte si místo před 4 lety, osazeno padající
stodolou.
h) Park starého hřbitova s překrásným post barokním křížem, který byl již 2x restaurován.
i) Kaplička u Vzdělávacího centra U Kapličky – dům je
v majetku manželů Žaludových, kteří vynaložili nemalý peníz, aby mohla být ve stavu, ve kterém se nalézá.
j) Co naše pamětní desky, kterých je rozseto po Újezdu
z první i druhé světové války. Stálo by za to je pasportizovat.
k) Socha sv. Jana, kterou jsme před 10ti lety kompletně
zrestaurovali, odstranili líbivé pastelové barvy, uvedli
do původního stavu, protože se jedná o odlitek z šedé
blanenské litiny. Umíte si přestavit, jaké bylo překvapení, když jsme v podstavci objevili tubus, který jsme
zdokumentovali, přidali mince a uschovali pro naše

budoucí, kteří také jednou objeví schránu v podstavci.
l) Jedna z nejnádhernějších soch - barokní socha sv. Jana
Nepomuckého, která stojí u vrat bývalého mlýna –
sušky – výrobny krmných
směsí.
m) Socha Krista Salvátora,
bronz, žula od významného
slovenského akad. sochaře
Stanislava Mikuše s datem,
kdy se Újezd stal městysem
za Rakouska Uherska, dále
s datem, kdy se stal městem.
Stojí nenápadně v parčíku
před budovou společnosti Thermotechnika Bohemia.
Vážení občané, teprve takto vyjmenovaná místa nám dokreslují, jak překrásně je vyzdobeno naše městečko. Vše opravené, čímž se mnohé jiné město pochlubit nemůže.
Váš starosta

Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2013
/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

IČ

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 01.01.2013

3.127

Počet obyvatel ke dni 31.12.2013

3.137
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Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2013
Počet členů zastupitelstva v roce 2012

15

Počet veřejných zasedání

6

V roce 2013 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí, komise kulturní, komise sociální a zdravotní a komise likvidační.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2013:
Městské zastupitelstvo v roce 2013 nevydalo nové Obecně závazné vyhlášky.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet byl zveřejněn v době: ode dne 06.11.2012 do dne 06.12.2012 a schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 21, bod
č. 4 dne 17.12.2012.
Příjmy celkem:
35.107,10 tis. Kč.
Výdaje celkem:
36.161,80 tis. Kč.
Financováním salda příjmů a výdajů:
1.054,70 tis. Kč.
V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami
v rámci rozpočtu.
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách
za rok 2013 v tis. Kč je následující:
Daňové příjmy
24.822,10 Kč

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za
rok 2013 v Kč je následující:
Daňové příjmy
33.379.781,53 Kč

Nedaňové příjmy

10.977,30 Kč

Nedaňové příjmy

12.392.449,62 Kč

Kapitálové příjmy

95,20 Kč

Kapitálové příjmy

726.750,00 Kč

Přijaté transfery / dotace /
Příjmy celkem
Běžné výdaje

2.332,70 Kč
38.227,30 Kč
35.007,30 Kč

Kapitálové výdaje

9.890,60 Kč

Výdaje celkem

44.897,90 Kč

Přijaté transfery

2.332.386,00 Kč

Příjmy po konsolidaci

48.831.367,15 Kč

Skutečné příjmy
v roce 2013

48.830.367,15 Kč

Běžné výdaje

32.673.868,22 Kč

Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci
Financování

-6.670,60 Kč
6.670,60 Kč

6.757.007,13 Kč

Výdaje po konsolidaci
Výdaje celkem

39.429.875,35 Kč

Saldo příjmů
a výdajů po konsolidaci
Financování

39.429.875,35 Kč
9.400.491,80 Kč
-9.400.491,80 Kč
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadu u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů
a výdajů.
Majetek města – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě pokynu starosty města. Zpráva
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2013 byla
projednána na zasedání Zastupitelstva města dne 13.01.2014.
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 konečný stav
účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům, zjištěným při
fyzických kontrolách.
Celková hodnota majetku činí 548.800.713,41 Kč.
Účetní závěrka Města Újezd u Brna
Zastupitelstvo města schválilo dne 10.02.2014 usnesením č.
1 účetní závěrku Města Újezd u Brna za rok 2013. Současně Zastupitelstvo města schválilo hospodářský výsledek za rok 2013
ve výši 11.728.002,69 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky
jsou obsaženy v příloze č. 3 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadu.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela Základní škola Újezd
u Brna od svého zřizovatele dotaci ve výši 2.300.000,00 Kč. Na
školném ve školní družině se vybralo 49.200,00 Kč a za sběr starého papíru jsme od firmy A.S. A. obdrželi částku 20.758,00 Kč.
Doplatek za spotřebu plynu činil částku 106.250,15 Kč a doplatek za elektřinu 9.542,00 Kč. Za odběr vody jsme zaplatili
celkem 61.808,00 Kč.
Na opravy a revize vynaložila základní škola téměř
275.000,00 Kč. Mezi nejnákladnější opravy provedené v loňském roce patří oprava střechy a části fasády nad ředitelnou
v ceně 45.723,00 Kč, dále oprava podlahy a nalepení PVC na
chodbě ve 3. patře přístavby v ceně 26.043,51 Kč, montáž lapače tuků do sběrné nádrže a vyčištění odpadů ze školní jídelny
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v celkové ceně 51.178,00 Kč, vymalování družiny a schodiště
v ceně 16.818,00 Kč. Také proběhla výměna oplocení školního
pozemku, kterou provedli členové pracovní skupiny Města Újezd
u Brna. Náklady na nákup materiálu činily více než 30.000,00 Kč.
Základní škola obdržela od svého zřizovatele také několik mimořádných účelově zaměřených dotací v celkové výši
605.441,60 Kč. V měsíci únoru obdržela dotaci 99.296,00 Kč
na zakoupení nadstandardních učebních pomůcek. Jednalo se
o Vernier přístroj do fyziky, vizualizér do učebny přírodopisu,
prezentéry, promítací plátna, dataprojektory a CD přehrávače
pro výuku jazyků. Při vyúčtování dotace bylo na účet města
vráceno 344,00 Kč. V březnu to byla dotace 17.000,00 Kč na
částečnou úhradu nákladů na výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. V květnu byla poskytnuta dotace ve výši 21.489,60 Kč
školní jídelně na nákup nových plechů na pečení a dotace ve
výši 100.000,00 Kč na vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi. V červenci byla poskytnuta dotace ve výši 93.000,00 Kč
jako příspěvek na rekreaci zaměstnanců školy. V měsíci září
obdržela škola dotaci v celkové výši 265.000,00 Kč na nákup
nábytku do 2 učeben (200.000,00 Kč), zakoupení kopírky do
sborovny (35.000,00 Kč), dokončení naučné stezky na školní zahradě (10.000,00 Kč) a vybavení školní jídelny (20.000,00 Kč).
V prosinci byla poskytnuta školní jídelně další dotace ve výši
10.000,00 Kč na nákup plošinového vozíku, nástěnné sprchy
a plátkovače ke kuchyňskému robotu.
V roce 2013 základní škola dočerpala zbytek dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU
peníze školám“ ve výši 108.631,00 Kč a k 31. 8. 2013 byl projekt
ukončen. Na celý projekt bylo vyčerpáno 1.846.943,00 Kč.
Z Ministerstva životního prostředí obdržela Základní škola
Újezd u Brna dotaci na projekt „Naučná stezka přírodní zahradou“ ve výši 62.000,00 Kč na úpravu a rozšíření školní zahrady.
Dotace ze státního rozpočtu na r. 2013 činily 13.050.000,00 Kč
a byly beze zbytku vyčerpány.
Výsledek hospodaření Základní školy Újezd u Brna za rok
2013 v hlavní činnosti skončil ztrátou ve výši 6.712,20 Kč, v doplňkové činnosti ziskem 69.594,57 Kč, celkově tedy činí hospodářský výsledek částku 62.882,37 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky
- za příspěvkovou organizaci ZŠ jsou obsaženy v příloze č. 4 k nahlédnutí na městském úřadu u účetní úřadu po dobu vyvěšení
návrhu závěrečného účtu.

Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2013
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola Újezd
u Brna v roce 2013 od zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve
výši 900.000,00 Kč. Výnosy za úplatu za vzdělávání (školné)
v roce 2013 činily 239.060,00 Kč. Z těchto peněz se nakoupily
pro děti především naučné knihy, CD, DVD, didaktické hračky,
výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi – celkem za
83.560,00 Kč. Mateřská škola se také aktivně zapojila do sběru
starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 11.794,00 Kč.
V měsíci květnu obdržela mateřská škola mimořádnou dotaci ve výši 15.000,00 Kč na zakoupení myčky na nádobí, druhou
myčku si zakoupila z vlastního rozpočtu. Také byly zakoupeny
nové archivační skříně do ředitelny v hodnotě 9.353,00 Kč. V říjnu bylo uvedeno do provozu elektrické mycí zařízení v hodnotě
55.085,00 Kč, které bylo uhrazeno z prostředků investičního
fondu.
Náklady na spotřebu plynu činily v loňském roce
364.838,33 Kč, doplatek při vyúčtování činil 6.638,33 Kč. Náklady na spotřebu elektřiny činily 125.925,00 Kč a doplatek při
vyúčtování činil pouze1.575,00 Kč. Náklady na vodu činily za celý
rok 29.289,67 Kč.
Poskytovatel

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR
JMK – hasiči
JMK – na výstroj a výzbroj,
oprava motorové stříkačky - hasiči
Dotace čerpána v roce 2014
Dotace na volby PSPČR
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

Na opravy a revize vynaložila mateřská škola téměř
143.000,00 Kč. Např. za malování se zaplatilo 16.800,00 Kč,
úprava kuchyňských linek pro zabudování myček přišla na
18.489,00 Kč, výměna nádržek a vyčištění odpadů na WC na
14.115,00 Kč, revize elektrických spotřebičů na 10.250,00 Kč
a revize plynové kotelny na 25.570,93 Kč. Protože náklady na
opravy byly opravdu vysoké a hrozilo, že by hospodaření mateřské školy mohlo skončit ztrátou, požádali jsme Radu města
o převedení finančních prostředků ve výši 90.000,00 Kč z investičního fondu do rozpočtu.
Z MŠMT obdržela mateřská škola dotaci ve výši
3.967.000,00 Kč. Tato dotace byla zcela vyčerpána.
Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2013 s kladným
hospodářským výsledkem (díky umožnění převodu financí z investičního fondu) ve výši 38.670,77 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci MŠ jsou obsaženy v příloze
č. 5 k nahlédnutí na městském úřadu u účetní úřadu po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj. MŠ
a ZŠ. Při kontrolách nebyly zjištěny významné nedostatky.

ÚZ

přijato celkem

13101
13234
14004

220.916,00 Kč
635.087,00 Kč
80.520,00 Kč

vyčerpáno v roce 2013

220.916,00 Kč
635.087,00 Kč
80.520,00 Kč

vráceno

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

551

300.000,00 Kč

292.751,84 Kč

7.248,16 Kč

531
98071

200.000,00 Kč
52.000,00 Kč

0,00 Kč
34.276,50 Kč

0,00 Kč
17.723,50 Kč

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2013 na základě schváleného
a upraveného rozpočtu
Organizace
Částka
Účel
Členský příspěvek Austerlitz
9.381,00 Kč
Členský příspěvek Svaz měst a obcí
10.770,80 Kč
SK Újezd u Brna
176.155,60 Kč Práce s dětmi, nové hráčské lavice, ozvučení
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NF Jamiro
20.000,00 Kč Na činnost s dětmi
Svaz diabetiků
15.000,00 Kč Na činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže
29.000,00 Kč Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
Nadační fond ZŠ
30.000,00 Kč Práce s dětmi
TJ Sokol
26.806,00 Kč Práce s dětmi
Junák
15.000,00 Kč Materiální vybavení střediska
OS Rybáři
32.978,00 Kč Činnost sdružení a práce s dětmi
DPS Sokolnice
8.950,00 Kč Kovaná zvonička, oprava vjezdu
OS Újezdská Rozmarýna
17.000,00 Kč Činnost folklorního sdružení
OS Naše malé dítě
165.000,00 Kč Na mzdové prostředky pro vychovatelku
Dance Sport
10.000,00 Kč Brno Open 2013 – Bitva tří císařů
Alena Zmrzlá
22.000,00 Kč Babské hody
Římskokatolická farnost
48.980,00 Kč Oprava budovy farního úřadu,
Křídla – sdružení pro rodinu a mládež
3.961,00 Kč Živý Betlém
SDH Újezd u Brna
10.000,00 Kč Podpora členů sportovního družstva SDH
Chasa Újezd
35.000,00 Kč Petropavelské hody
Soubor Gajdoši Brno
15.000,00 Kč Vydání CD – písničky z Brněnska
Občanské sdružení ADRA
6.600,00 Kč Na bangladéšské děti - Khya
Kateřina Fotopulu
1.000,00 Kč Příspěvek na pořízení invalid. vozíku
Celkem bylo v roce 2013 poskytnuto na příspěvcích 708.582,40 Kč.
Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci příspěvku
jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného ve „Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města“. Všechny příspěvky byly ve stanovených termínech vyúčtovány.
Stav úvěrů ke dni 31.12.2013
Úvěrující banka
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
Celkem ke dni 31.12.2013

Účel
budova Telecomu
smuteční síň
stavba ČOV
stavba výtahu
nákup domu č. p. 170

Částka
1.512.000,00 Kč
2.520.000,00 Kč
3.894.800,00 Kč
824.600,00 Kč
3.707.310,00 Kč
12.458.710,00 Kč

V červnu 2013 byl splacen úvěr na dostavbu DPS a v měsíci říjnu 2013 byl splacen úvěr na nákup hasičského auta.
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Výběrová řízení v roce 2013
Město v roce 2013 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné
zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení
„Energetický audit tělocvična ZŠ a budova radnice“, „Zateplení
objektu radnice včetně výměny otvorových prvků“ a jiné akce.
Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebyly zjištěny nedostatky.
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány
v rámci rozpočtu. Město je od 1.5.2009 registrováno jako
plátce DPH na stočné, poplatek z KTV, za hlášení MR, za
poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné
smlouvy na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2013 vykazuje na
základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek
v celkové výši 15.623.556,94 Kč, na účtu u ČSOB zůstatek
169.515,41 Kč, na účtu dotací 116,48 Kč a na účtu u ČNB
zůstatek ve výši 709.561,07 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni
31.12.2013.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č. 47, na

základě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem
(oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA
č. 236). Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Ing. Jan Temel 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 znění pozdějších předpisů, v termínu od 26.08.2013
- 28.08.2013 (příprava dokladů a dílčí přezkum) a od
03.02.2014 do 05.02.2014 (provedeny závěrečné práce
a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013).
Při přezkoumání 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 prostředky 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.
Seznam příloh
Příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013
Příloha č. 2 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M Příloha č. 3 – Účetní závěrka za Město Újezd u Brna
Příloha č. 4 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Základní škola
Příloha č. 5 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 19.03.2014. Sňato z úřední desky dne 04.04.2014.
Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 14.04.2014.
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0,00 Kč

Střed města

44.376,00 Kč

0,00 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová

1.265.867,00 Kč

109.880,00 Kč

Revitalizace Nad Sklepy

Celkem

64.000,00 Kč

ZTV Za Tratí
6.209.789,63 Kč

43.046,00 Kč

0,00 Kč

155.665,50 Kč

30.000,00 Kč

Komunální stroj

Psinec

61.450,00 Kč

66.810,00 Kč

Přístavba MŠ

Soc. ubytovna - vojáci

0,00 Kč
0,00 Kč

24.000,00 Kč

Bytové domy v parku

0,00 Kč
30.250,00 Kč

64.500,00 Kč

3 apartmány hřiště

290 640,00 Kč

0,00 Kč

76.160,00 Kč

Koupaliště

0,00 Kč
255 105,00 Kč

8.800,00 Kč

279.600,00 Kč

29.000,00 Kč

43.640,00 Kč

127.300,00 Kč

39.200,00 Kč

39.200,00 Kč

Cesta k voj. areálu

113.000,00 Kč

Zateplení vojáci

0,00 Kč

Most přes Litavu

Nádstavba ubytovna
pro soc. slabé

162.201,00 Kč

0,00 Kč

Zateplení radnice

Vodovod

0,00 Kč

Zateplení tělocvičny

0,00 Kč
3.890.650,00 Kč

72.400,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12.100,00 Kč

153.416,50 Kč

130.245,00 Kč

864.505,63 Kč

Od dne 1.1.2013
do dne 31.12.2013

59.566,00 Kč

0,00 Kč

128.000,00 Kč

0,00 Kč

6.950,00 Kč

Nákup domu č. p. 170

Silnice ul. Školní

Střelnice

Kompostárna

Park u koupaliště

Revitalizace Sv. Jan

Obecné

Ke dni
1.1.2013

7.475.656,63 Kč

152.926,00 Kč

64.000,00 Kč

44.376,00 Kč

185.665,50 Kč

128.260,00 Kč

8.800,00 Kč

30.250,00 Kč

24.000,00 Kč

64.500,00 Kč

366.800,00 Kč

534.705,00 Kč

113.000,00 Kč

29.000,00 Kč

205.841,00 Kč

127.300,00 Kč

39.200,00 Kč

39.200,00 Kč

3.890.650,00 Kč

72.400,00 Kč

59.566,00 Kč

12.100,00 Kč

281.416,50 Kč

130.245,00 Kč

871.455,63 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Čerpaná
dotace SFŽP

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Čerpaná
dotace JMK

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
940.032,78 Kč

64.000,00 Kč
152.926,00 Kč
7.475.656,63 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

52.203,78 Kč

72.400,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

815.429,00 Kč

Zařazeno
v roce 2013

44.376,00 Kč

185.665,50 Kč

128.260,00 Kč

8.800,00 Kč

30.250,00 Kč

24.000,00 Kč

64.500,00 Kč

366.800,00 Kč

534.705,00 Kč

113.000,00 Kč

29.000,00 Kč

205.841,00 Kč

127.300,00 Kč

39.200,00 Kč

39.200,00 Kč

3.890.650,00 Kč

72.400,00 Kč

59.566,00 Kč

12.100,00 Kč

281.416,50 Kč

130.245,00 Kč

871.455,63 Kč

Placeno z rozpočtu
Města Újezd u Brna

6.535.623,85 Kč

152.926,00 Kč

64.000,00 Kč

44.376,00 Kč

185.665,50 Kč

128.260,00 Kč

8.800,00 Kč

30.250,00 Kč

24.000,00 Kč

64.500,00 Kč

366.800,00 Kč

534.705,00 Kč

113.000,00 Kč

29.000,00 Kč

205.841,00 Kč

127.300,00 Kč

39.200,00 Kč

39.200,00 Kč

3.838.446,22 Kč

0,00 Kč

59.566,00 Kč

12.100,00 Kč

281.416,50 Kč

130.245,00 Kč

56.026,63 Kč

Ke dni
31.12.2013

Rozestavěné stavby ke dni 31.12.2013

Nákup dlouhodobého majetku 2013
Cimbál - zapůjčen NF Jamiro

60.000,00 Kč

Terénní vůz Dacia Duster-hrazeno
z dotace JMK ve výši 150.000,- Kč

420.500,00 Kč

Katafalk

167.930,00 Kč

Odvlhčovač vzduchu Master

Pohonná jednotka Panter
Autobusová zastávka před školou
Dům č. p. 170

90.400,00 Kč
149.619,00 Kč
3.854.000,00 Kč

Celkem

4.790.002,00 Kč

47.553,00 Kč

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2013
Kompresor - hasiči
Čerpadlo
Kruhový zachycovač pěny

9.990,00 Kč

Pračka - MB Real

5.356,00 Kč

29.403,00 Kč

Skříňka na klíče

3.981,00 Kč

5.590,53 Kč

Zásahové komplety - hasiči

54.401,60 Kč
17.109,40 Kč

Pomník obětem leteckého neštěstí

13.900,00 Kč

Sada zásahových hadic

Party stan profi

16.040,00 Kč

Záznamové zařízení

Zavlažovací zařízení

21.333,00 Kč

Vyváděcí přetlakový přístroj

Mulčovač DAKR

9.980,00 Kč

9.999,14 Kč

Ruční motorová pila

14.999,16 Kč
7.199,74 Kč

Sekačka Viking - 2 ks

52.580,00 Kč

Mobilní osvětlovací luna

Pračka Bosch - Penzion

11.065,00 Kč

Stojan - stativ teleskopický

38.999,51 Kč
8.795,49 Kč

Kancelářská skříňka

3.727,00 Kč

Stativ

10.841,60 Kč

Žebř hliníkový

3.190,00 Kč

Mobilní požární nádrž

18.150,00 Kč

Kovaný svícen

4.000,00 Kč

Zásahové obleky - hasiči

54.401,60 Kč

Lednice na ČOV

4.209,00 Kč

Zásahové přilby

19.723,00 Kč

PC na městský úřad

38.539,00 Kč

Zásahová obuv

73.276,34 Kč

Monitor na městský úřad

10.043,00 Kč

Svítilna Peli

7.385,84 Kč

Vitrína na hřbitov

12.473,26 Kč

Univerzální páčidlo

7.449,97 Kč

Kancelářské židle - 2 ks

15.900,00 Kč

Záchranářský batoh

5.990,71 Kč

Vlečka sklápěcí 5 t

32.000,00 Kč

Vánoční LED řetěz - dar od E.ON

33.336,00 Kč

Paravan - obřadní síň

9.600,00 Kč

SW-Triada Munis - hřbitovy

16.553,00 Kč

Kovový stojan 3 ks - obřadní síň

12.000,00 Kč

Program Acronis - zálohování

20.890,65 Kč

Bubnová rotační sekačka

25.000,00 Kč

Celkem

Dopravní zrcadlo

6.716,00 Kč

Odchytová tyč

9.390,00 Kč

748.064,89 Kč

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Nákup dlouhodobého majetku 2014
Pracovní plošina

359.975,00 Kč

Vůz Dacia Duster - hrazeno
z dotace JMK ve výši 200.000,- Kč

435.842,00 Kč

Macerátor pro ČOV

163.690,31 Kč

Vitráž do obřadní síně

60.000,00 Kč

Defibrilátor

43.560,00 Kč

Celkem

1.063.067,31 Kč

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2014
Skartovací stroj

5.372,00 Kč

Tenisové zástěny - 4 ks

Přepravní vozík - obřadní síň

5.216,00 Kč

Vozík na převoz elektrocentrály

Kříž - obřadní síň

9.200,00 Kč

Čerpadlo Grundfos - ČOV

26.975,00 Kč

Tiskárna

9.414,00 Kč

Čerpadlo Grundfos - ČOV

6.685,25 Kč

12.850,00 Kč
4.780,00 Kč

Zpomalovací retardér

11.834,00 Kč

Sekačka Viking

29.900,00 Kč

Elektrocentrála

27.950,00 Kč

Mulčovač Dakr

9.500,00 Kč

Odpadkový koš - 2 ks

8.633,00 Kč

Celkem

168.309,25 Kč

Rozpočet na rok 2014
Rozpočet celkem:		
příjmy
financování
Příjmy celkem
Výdaje celkem

v tis. Kč
39.629,10 Kč
1.441,90 Kč
41.071,00 Kč
41.071,00 Kč

Rozpočet na rok 2014 je vyrovnán.
Schválen v Zastupitelstvu města dne 9.12.2013. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 4.11.2013 do 9.12.2013.
Příjmy

v tis. Kč

DPFO ze záv. činnosti pol. 1111

5.700,00 Kč

Výdaje

v tis. Kč

Účelová rezerva - krizové sit. § 5212

50,00 Kč

DPFO ze sam. výd. činnosti pol. 1112

310,00 Kč

Silnice (údržba a značení) § 2212

DPFO z kap. výnosů pol. 1113

500,00 Kč

Chodníky (údržba) § 2219

Daň z př. práv. osob pol. 1121

5.000,00 Kč

Příspěvek na IDS § 2221

1.000,00 Kč

Vodovod § 2310

1.025,00 Kč

Kanalizace - provoz ČOV § 2321

2.045,00 Kč

Daň z př. za obec pol. 1122
Daň z přidané hodnoty pol. 1211
PDO pol. 1340
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12.200,00 Kč
1.500,00 Kč

Rybník - provoz § 2341

1.832,00 Kč
937,00 Kč
317,00 Kč

125,00 Kč

Rozpočet na rok 2014
Popl. ze psů pol. 1341
Za už. veř. prostranství pol. 1343

115,00 Kč
65,00 Kč

Příspěvek pro MŠ a ŠJ MŠ § 3111

900,00 Kč

Předškolní zařízení § 3111

1.610,00 Kč
2.300,00 Kč

Popl. ze vstupného pol. 1344

4,00 Kč

Příspěvek pro ZŠ a ŠJ ZŠ § 3113

Popl. z ubyt. kapacity

2,00 Kč

ZŠ § 3113

600,00 Kč

Odvod z provoz.loterií pol. 1351

40,00 Kč

Naše malé dítě § 3119

165,00 Kč

Odvod z výh. hracích automatů pol. 1355

20,00 Kč

Místní knihovna § 3314

460,00 Kč

Správní poplatky pol. 1361

50,00 Kč

Ost. zál. kultury - Rychta § 3319

250,00 Kč

Zach. kult. památky (opr. křížů,
kapličky) § 3322

100,00 Kč

Neinvest. transfer církvím § 3330

600,00 Kč

Kabel. televize a rozhlas § 3341

400,00 Kč

SOZ - grat., vítání, svatby, ples § 3399

400,00 Kč

Vydávání zpravodaje § 3349

100,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže
§ 3412

210,00 Kč

Daň z nemovitosti pol. 1511

1.550,00 Kč

Splátky půjček pol. 2460

46,00 Kč

Příjmy z pronáj. pozemků (ZD) § 1012

80,00 Kč

Z vydobývaných prostor § 2119

110,00 Kč

Vodné § 2310

300,00 Kč

Za pronájem vodovodu § 2310

338,40 Kč

Stočné § 2321

1.900,00 Kč

Služby ZŠ § 3113

175,00 Kč

Koupaliště - sport. zař. § 3412

300,00 Kč

Nájem ZŠ § 3113

60,00 Kč

Bytové hospodářství § 3612

1 300,00 Kč

Příjmy z knihovny § 3314

20,00 Kč

Nebyt. hospodářství, voj. objekt § 3613

2.900,00 Kč

Veřejné osvětlení + opr. § 3631

1.100,00 Kč

Nájem Rychta § 3319

347,00 Kč

Služby Rychta § 3319

10,00 Kč

Správa hřbitova § 3632

334,00 Kč

Příjmy za kabel. tel. § 3341

350,00 Kč

Územní plánování § 3635

50,00 Kč

Služby byty § 3612

350,00 Kč

Platby daní a popl. § 3639

17,00 Kč

Nájem byty § 3612

1.795,00 Kč

Poplatek za hroby § 3632

40,00 Kč

Nájem za chlad. zař. - hřbitov § 3632

10,00 Kč

Využívání a zneškodňování kom odp. § 3725

50,00 Kč

Popl. Sběrný dvůr § 3729

50,00 Kč

Nájem Penzion § 4354

880,00 Kč

Služby Penzion § 4354

1.000,00 Kč

Nájem DPS § 4351

1.040,00 Kč

Služby DPS § 4351

750,00 Kč

Svoz PDO § 3722

1.900,00 Kč

Využívání a znešk. komunálního odp.
§ 3725
Sběrný dvůr na nebezpečný odpad
§ 3729
Péče o veř. zeleň a ost. prostory § 3745
Soc. příspěvky § 4341 (pastelkovné, aj.)

50,00 Kč
494,00 Kč
3.376,00 Kč
50,00 Kč

DPS - provoz § 4351

1.650,00 Kč

Penzion - provoz § 4354

1.650,00 Kč
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Rozpočet na rok 2014
Pokuty - obec. policie § 5311

5,00 Kč

Policie § 5311

1.620,00 Kč

Ost. příjmy - obec pol. 2119, § 6171

10,00 Kč

Obecní zastupitelstvo § 6112

2.134,00 Kč

Nájmy z nebyt. prostor - ostatní § 6171

610,00 Kč

Činnost místní správy § 6171

5.000,00 Kč

Příjmy z posk. služeb - pol. 2111, § 6171

300,00 Kč

Pož. ochrana § 5512

250,00 Kč

Nahodilé příjmy pol. 2329, § 6171

25,00 Kč

Vratka dotace - parlamentní volby § 6114

Příjmy z úroků § 6310

30,00 Kč

Platby daní

1.000,00 Kč

Příspěvky a náhrady pol. 2324, § 6171

20,00 Kč

Platba DPH

300,00 Kč

Příspěvky nezisk. organizacím

300,00 Kč

Služby - poj. majetku

400,00 Kč

Služby KB a úroky z úvěrů

450,00 Kč

Plán. dotace (od kraje) pol. 4112
Celkem příjmy

871,70 Kč
39.629,10 Kč

Celkem výdaje
Rozpočet celkem:
pol. 8115
pol. 8124

Změna stavu (zůstatek na účtu ke dni 1.1.2012)
Splátky KB - 5 úvěrů
(na silnice a chodníky, na ČOV, dostavba DPS, výtah Zdravotní středisko
Smuteční síň, Telecom)

Financování celkem

20,00 Kč

41.071,00 Kč

5.254,50 Kč
-3.812,60 Kč
1.441,90 Kč

Není vždy jasné, že by na všechno mělo být
Dnes všude slyšíme, jak je velice málo peněz, jak se s nimi nedá
vyjít. Je pravdou, že s nimi člověk nesmí vycházet, ale musí s nimi
hospodařit. Nemohu vydat, ani utratit víc, než připouští ekonomická logika. Každý z nás máme chuť mít doma všechno nové,
opravené, pohodlné, a to samé chceme mít i v našem městě. Tady
však nastává základní ekonomický problém. Můžeme mít pouze
to, na co máme. Již jednou bylo naše město v těžké ekonomické
situaci, kdy všechny nemovitosti byly zadluženy. Dluhy a neproplacené faktury dosahovaly necelých 60 miliónů. Zvládli jsme to.
Nemůžeme však město opět zadlužovat. Musíme udržet korektní
dluhovost. Ve spoustě obcí jsou hluboko v mínusu. Náš dluh ke
konci května činí 10.865.485,- Kč. Stav na účtech našeho města je
cca 18.000.000,- Kč. Z toho jasně vyplývá, že jsme schopni zaplatit
dluh a mít kompletní bezdluhovost. Teď se zajisté ptáte, proč tedy
úvěr nesplatíme? Odpověď je jednoduchá. Je nutné mít peníze na
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rozvoj a provoz města, mít jistotu, že když se stane havárie, jsme
schopni ji rychle vyřešit a máme prostředky na úhradu výdajů s tím
vzniklých a v neposlední řadě je důležité mít dostatečný zůstatek
na účtu pro získávání dotací, kdy musíme poskytovatelům dotací
doložit, že máme finanční prostředky na financování realizovaných
akcí ještě před schválením dotace.
Vzpomeňme si dále na investice, kterými město navýšilo svůj
majetek a bez kterých si dnes už fungování města ani neumíme
představit a považujeme je za samozřejmé:
1. Zakoupení MB Realu za 5.400.000,- Kč, kde se zbudovalo:
• zázemí pro pracovní četu města;
• překrásná hasička, kterou jsme opravili a vybavili;
• Sběrné středisko odpadů za 4.303.946,70 Kč (z dotace
EU a SFŽP hrazeno 3.292.907,04 Kč, z prostředků města
1.011.039,66 Kč);

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
• sociální ubytovna, kterou jsme zrekonstruovali za 822.266,- Kč
za přispění JMK ve výši 300.000,- Kč. Kupříkladu nájemné ze
sociálních bytů bylo za loňský rok 386.160,- Kč a náklady s ní
spojené činily 197.667,30 Kč.
2. Zakoupení objektu č. p. 170 na ulici Nádražní za 3.854.000,- Kč
a připravená rekonstrukce knihovny a čtyř bytů v daném objektu.
3. Zakoupení nemovitosti O2 na ulici U Hřiště a její rekonstrukce na
dětskou ordinaci a oční optiku za částku ve výši 3.720.208,- Kč.

4. Generální oprava školy od toalet až po střechu včetně zateplení.
5. Tři nové kotelny – Základní škola, Mateřská škola, Penzion.
6. Střechy našich objektů – pošta, restaurace Na Rychtě.
7. Postavili jsme DPS za 49.486.428,18 Kč (z dotace MF a ERDF
hrazeno 42.000.000,- Kč, z prostředků města 7.486.428,18 Kč).
Proto, když uslyšíte výroky, že špatně hospodaříme, či nic neděláme, nenaslouchejte jim, projděte se po našem krásném Újezdu a přesvědčte se sami. Čísla nelze ošidit a věřte, že hlídáme každý výdaj.
Jana Jarošová

USNESENÍ č. 27 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konané dne 11.11.2013
1. ZM bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7, nemá
vůči němu námitky a vydalo souhlas.
2. ZM bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8, nemá
vůči němu námitky a vydalo souhlas.
3. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 9. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
4. ZM vzalo na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní
kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., v Mateřské škole Újezd u Brna. Kontrola byla provedena bez
jakýchkoliv závad.
5. ZM vzalo na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní
kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., v Základní škole Újezd u Brna. Kontrola byla provedena bez
jakýchkoliv závad.
6. ZM vzalo na vědomí navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní školy Újezd u Brna v roce 2013 o částku ve
výši 491.785,60 Kč.
7. ZM vzalo na vědomí navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u Brna v roce 2013 o částku ve
výši o 15.000,- Kč.
8. ZM vzalo se souhlasem na vědomí nákup dlouhodobého
majetku v roce 2013.
9. ZM rozhodlo požádat JMK o dotaci na zakoupení vozu pro
Městskou policii Újezd u Brna – DACIE DUSTER 4x4 diesel.
ZM ukládá starostovi města, v případě přidělení dotace,
podepsat smlouvu s JMK.

10. ZM rozhodlo o změně hranic mezi Obcí Hostěrádky-Rešov
a Městem Újezd u Brna, viz nákres a přiložená dohoda
o změně hranic, včetně výčtu parcel. ZM ukládá starostovi
města podpis dohody o změně hranic mezi Obcí Hostěrádky Rešov a Městem Újezd u Brna.
11. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro zbudování koupaliště firmě Hutní projekt, Frýdek Místek,
a to formou oslovení 1 projektanta. ZM ukládá starostovi města podepsat s Hutním projektem, Frýdek Místek
smlouvu o dílo č. 109/2013 „Venkovní koupaliště Újezd
u Brna“.
12. ZM rozhodlo zajistit finanční krytí projektu „Přístavba Mateřské školy – jedné třídy“ v Újezdu u Brna následovně:
a) z úvěru ve výši 4.500.000,- Kč;
b) z vlastních zdrojů dofinancování do celkové výše hodnoty projektu;
c) dotace ROP Jihovýchod.
13. ZM rozhodlo na základě výhodné nabídky Komerční banky a.s. Brno-venkov zajistit předfinancování projektu „Přístavba Mateřské školy – jedné třídy“ z úvěru od Komerční
banky a.s. ve výši max. 4.500.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru s KB a.s..
14. ZM rozhodlo o novém názvu ulice, a to „Za Tratí“. Jedná se
o novou lokalitu určenou pro výstavbu rodinných domků,
ulice se nachází v lokalitě za železniční tratí, a je souběžná
s ulicí Nádražní, Újezd u Brna /viz. přiložený snímek/.
15. ZM rozhodlo, aby dům č. p. 170, ul. Nádražní, Újezd
u Brna byl v přízemí přebudován na městskou knihovnu.
ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila projektovou dokumentaci pro výstavbu knihovny.
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
16. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila opravu bytů
v nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní tak, aby mohly být
byty zkolaudovány.
17. ZM ukládá Radě města, aby všechny administrativní
povinnosti majitele nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní
zabezpečila tak, aby nedošlo k rozporu se zákonem.
18. ZM rozhodlo, po opravě a zkolaudování prostory č. p. 170
na knihovnu, přenést knihovnu do této nemovitosti.
19. ZM rozhodlo, po přestěhování knihovny, do těchto prostor
přemístit dětské oddělení.
20. ZM rozhodlo do prostor, kde je dnes umístěna ordinace
dětského lékaře přemístit gynekologické oddělení
21. ZM bere na vědomí sdělení, že na projekt: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství v Újezdu u Brna“ č.
11101203 nám Státní fond životního prostředí poskytl
částku ve výši 2.925.066,- Kč z OPŽP, kdy naše vlastní zdroje by měly činit částku ve výši 4.358.638,- Kč.
ZM ukládá starostovi města, aby celý dotační titul ještě
projednal z poskytovatelem podpory SFŽP, zda rozsah
projektu, včetně opravy kotelny, musí být takto dotačně
rozdělen, cca město – 59 % a SFŽP – 41 %.
22. ZM ukládá Radě města řešit problematiku zřízení dalšího
parkoviště na ul. U Jatek, naproti firmě Elseremo Stage
Technology.
23. ZM rozhodlo, že pozemky, na kterých stojí stavby
města a jsou v majetku soukromých osob, bude město vykupovat za částku ve výši 450,- Kč/m2, náklady
s geodetickým zaměřením pozemku budou na straně
města. Na straně druhé pozemky města, které stojí pod
nemovitostmi soukromých osob, bude prodávat město
za částku ve výši 450,- Kč/m2, geodetické zaměření pozemku bude na náklady soukromých osob /stavebníka/.
Bude-li město, po vyvěšení záměru, prodávat pozemek
města, který bude sloužit k výstavbě nemovitosti, bude
činit cena za 1 m2 – 1.000,- Kč, pokud nabídka po vy-

věšení nebyla vyšší, zaměření provede ten, kdo hodlá
pozemek koupit.
24. ZM rozhodlo, aby na zametací vůz byla na pozemku bývalého MB REALU postavena garáž. ZM ukládá Radě města,
aby toto rozhodnutí kompletně zabezpečila.
25. ZM rozhodlo, že má být provedena úprava územního
plánu. Úprava bude zadána nositeli projektu panu Ing.
arch. Pokludovi. ZM ukládá starostovi města podepsat
s Ing. arch. Pokludou, jako nositelem původního projektu
územního plánu, smlouvu.
26. ZM rozhodlo o odstranění havarijního stavu dešťové zdrže
ČOV – výroba a montáž česel -- firmou PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 10, Brno za cenu 169.686,- Kč + DPH. ZM
ukládá starostovi města podepsat hospodářskou smlouvu
s fi PREFA COMPOZITY, Brno.
27. ZM vzalo na vědomí seznam rozestavěných staveb ke dni
30.9.2013.
28. ZM bere na vědomí informaci starosty města, že Regionální rada soudržnosti jihovýchod neschválila dotaci na:
a) „Rekonstrukci chodníků a autobusové zastávky“ v Újezdu u Brna;
b) „Revitalizaci lokality „Nad Sklepy“;
c) „Revitalizace nám. sv. Jana“.
Proti všem rozhodnutím podal starosta města námitku.
29. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 8.7.2010 ve věci komunikací č. II/416 a č.
II/418 – průtah.
30. ZM vzalo na vědomí geometrický plánek na rozdělení pozemku p. č. 3258/16, k. ú. Újezd u Brna a rozhodla manželům Benešovým odprodat část pozemku nově označeného 3258/162 o výměře 135 m2 za částku 450,- Kč/m2 na
zřízení komunikace a pozemek p. č. 3258/161 o výměře
265 m2 za částku 1.000,- Kč/m2, jako stavební pozemek.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 28 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 9.12.2013
1. ZM schválilo předložený rozpočet na rok 2014.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. ZM pověřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní
účetní provedením rozpočtového opatření č. 11 ke dni
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31.12.2013 i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu,
či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy.
Na prvním veřejném zasedání bude Zastupitelstvo města
s tímto provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno.
4. ZM bere na vědomí předložený zápis z kontrolního výboru.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
5. ZM rozhodlo pořídit kamerový systém pro bezpečnost
města, včetně bezpečnostního pultu ochrany.
6. ZM rozhodlo přijmout pořadí nejvýhodnější nabídky na
akci: „Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdě
u Brna“ tak, jak rozhodla Rada města, a to v tomto pořadí
1. KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno;
2. RAUDO v.d. invalidů, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk;
3. ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11
Olomouc;
4. Ing. Jiří Vrba, Nádražní 155, 664 08 Blažovice.
7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo směnit pozemky ve vlastnictví města Újezd u Brna: p. č. 2128 o výměře 616 m2, p. č. 2171 o výměře 59 m2, p. č. 2172 o výměře 37 m2, p. č. 2173 o výměře 9 m2, p. č. 2174 o výměře
17 m2, p. č. 2175 o výměře 175 m2, p. č. 2217 o výměře
43 m2, p. č. 2218 o výměře 390 m2, p. č. 2260 o výměře
36 m2, p. č. 2261 o výměře 47 m2, p. č. 2262 o výměře
40 m2, p. č. 2263 o výměře 32 m2, p. č. 2304 o výměře
20 m2, p. č. 2305 o výměře 57 m2, p. č. 2306 o výměře
127 m2, p. č. 2307 o výměře 39 m2, p. č. 2308 o výměře
38 m2, p. č. 2309 o výměře 125 m2, p. č. 2310 o výměře
22 m2, p. č. 2311 o výměře 17 m2, p. č. 2401 o výměře
295 m2, k. ú. Hostěrádky-Rešov, o celkové výměře 2241 m2
za pozemky ve vlastnictví Obce Hostěrádky-Rešov: p. č.
3294 o výměře 2252 m2, p. č. 3313 o výměře 1609 m2,
p. č. 3323 o výměře 287 m2, p. č. 3328 o výměře 680 m2,
p. č. 2090/1 o výměře 301 m2, k. ú. Újezd u Brna, o celkové výměře 5.129 m2 /viz. situační plánek/. Vzhledem
k nižší výměře pozemků ve vlastnictví Města Újezd u Brna
bude zbylá část pozemků ve vlastnictví Obce Hostěrádky-Rešov odkoupena Městem Újezd u Brna za částku ve výši
20,- Kč/m2. Odkoupená část pozemků je o výměře
2888 m2, celková cena za pozemky činí 57.760 Kč. ZM
pověřuje starostu města k podpisu směnné smlouvy.
8. ZM pověřuje Radu města, aby započali s projektovou přípravou na zbudování prostory městské knihovny a dále,
aby Rada města zabezpečila dokončení rekonstrukce bytů
v dané nemovitosti a připravila celou nemovitost ke kolaudaci.
9. ZM přijalo výčet poskytnutých příspěvků organizacím
v roce 2013 a k těmto nemá výhrady.

10. ZM přijalo bez výhrad schválené příspěvky na rok 2014
vyjmenovaným organizacím.
Schválené příspěvky na rok 2014
Bangladéšské děti-Khya
6.600,00 Kč
Členský příspěvek Austerlitz
9.500,00 Kč
Nadační fond JAMIRO
20.000,00 Kč
OS Tylovo divadlo
20.000,00 Kč
Nadační fond ZŠ
35.000,00 Kč
Svaz diabetiků
10.000,00 Kč
OS Rybáři
31.000,00 Kč
Babské hody
22.000,00 Kč
Chasa - hody
35.000,00 Kč
TJ Sokol
25.000,00 Kč
OS Újezdská Rozmarýna
15.000,00 Kč
Junák
15.000,00 Kč
SK Kopaná
25.000,00 Kč
SHM Klub Újezd u Brna
20.000,00 Kč
Celkem
289.100,00 Kč
Římskokatolická farnost
Evangelická farnost
Naše malé dítě

300.000,00 Kč
300.000,00 Kč
165.000,00 Kč

11. ZM bere na vědomí, že město obdrželo dotaci od JMK ve
výši 200.000,- Kč na policejní auto.
12. ZM rozhodlo zakoupit pro městskou policii vůz DACIA
DUSTER, 4 x 4 diesel.
13. ZM rozhodlo starý policejní vůz přeřadit do sociálních
služeb města za účelem dovozu a odvozu občanů města
k lékaři, aj.
14. ZM rozhodlo, aby s fi. KORDIS JMK byl podepsán dodatek č. 10 k původní smlouvě. ZM pověřuje starostu města
k podpisu smlouvy.
15. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění
financování IDS JMK zahrnující nadstandard pro rok 2014
s fi. KORDIS a ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
16. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 16 ke smlouvě č.
P/04/99 o provozování zařízení vodovodu. Tento dodatek
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je podepsán mezi Městem Újezd u Brna a VaK Vyškov. a.s.,
ZM ukládá starostovi města podepsat s VaK Vyškov tento
dodatek.
17. ZM ukládá Radě města, aby vybrala a zakoupila plošinu,
která by byla vhodná pro práce ve městě /osvětlení, atd./.
18. ZM rozhodlo, že pozemky, na kterých stojí stavby
města a jsou v majetku soukromých osob, bude město vykupovat za částku ve výši 450,- Kč/m2, náklady
s geodetickým zaměřením pozemku budou na straně
města. Na straně druhé pozemky města, které stojí pod
nemovitostmi soukromých osob, bude prodávat město
za částku ve výši 450,- Kč/m2, geodetické zaměření pozemku bude na náklady soukromých osob /stavebníka/.
Bude-li město, po vyvěšení záměru, prodávat pozemek
města, který bude sloužit k výstavbě nemovitosti, bude
činit cena za 1 m2 - 1.000,- Kč, pokud nabídka po vyvěšení nebyla vyšší, zaměření provede ten, kdo hodlá
pozemek koupit.
19. ZM rozhodlo zakoupit 100 ks Betléma Újezd u Brna za
70,- Kč/kus.

20. ZM rozhodlo poskytnout po 1 ks Betlému členům ZM,
zaměstnancům MěÚ, ZŠ a MŠ. Zbytek bude poskytnut ZŠ,
kde rozhodnou o přidělení nejlepším žákům.
21. ZM rozhodlo poskytnout každému zastupiteli 1 vstupenku na městský ples zdarma.
22. ZM akceptuje rozhodnutí Rady města ze dne 2.12.2013
a schvaluje pořadí nejvhodnější nabídky na akci: „Nákup
samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací
a chodníků ve Městě Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1) HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha
- 3.259.740,- Kč včetně DPH;
2) FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 73, 767 01 Lutopecny
- 3.310.560,- Kč, včetně DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
23. ZM bere na vědomí, že Rada města rozhodla o pořadí nabídek na pronájem prostor bývalé cukrárny v objektu radnice:
1) Zuzana Říhová, Měnín 496;
2) Lenka Hartmanová, Marcela Karlíková, Na zámečku
377, Újezd u Brna.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s paní
Zuzanou Říhovou, bytem Měnín 496.

Usnesení č. 29 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 13.1.2014
1. ZM bere na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise.
2. ZM schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok
2013.
3. ZM schvaluje přeřazení a vyřazení majetku a ekologickou likvidaci majetku, dle přiloženého seznamu.
4. ZM ukládá Radě města zabezpečit provedení vyřazení
majetku, přeřazení majetku a ekologickou likvidaci majetku dle přiloženého seznamu.
5. ZM Újezd u Brna v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s novelou
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví odměnu za výkon
funkce:
1. neuvolněného člena ZM ve výši 660,- Kč/měsíc;
2. předsedy výboru a komisí 1.560,- Kč/měsíc;
3. členy Rady města 1.910,- Kč/měsíc.
Odměna dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
schváleného vládou dne 18.12.2013 bude poskytována
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ode dne 1.2.2014 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
6. Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba mateřské školky – jedné třídy“.
7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba mateřské školky – jedné
třídy“, č. projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470.
8. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba
mateřské školky – jedné třídy“.
9. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 provedené ke
dni 31.12.2013. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
10. ZM schvaluje rozpočtové opaření č. 1. Rozpočtové opatření je vyrovnané.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
11. ZM schvaluje objednávku na nákup vozidla „DACIA
DUSTER 4x4 pro Městskou policii Újezd u Brna“ pro
firmu AUTO POKORNÝ, s.r.o., Okružní 872/25a, 638 00
Brno, která podala nejvhodnější nabídku do výběrového řízení. ZM pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
12. ZM rozhodlo dle rozhodnutí výběrové komise, že dodavatelem Sběrného čistícího vozu pro čistotu bude
firma HANNES s.r.o.
13. ZM schvaluje kupní smlouvu na „Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve
městě Újezd u Brna“ s firmou HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, která podala nejvhodnější nabídku do výběrového řízení. ZM pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
14. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na „Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna“, kde se firma
zavazuje, že dodá vůz do 3 měsíců. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem dodatku č.
1 kupní smlouvy.
15. Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o čištění
veřejné komunikace“ s firmou Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601
82 Brno.

16. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o čištění veřejné komunikace.
17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o ceně za
pronájem veřejného prostranství ve vlastnictví města
k účelům pro podnikání, a to částku ve výši 150,- Kč/
rok/m2. Zastupitelstvo města k tomu konstatuje, že
bude vždy cena za dobu, kdy bude k podnikatelským
účelům plocha využívána.
18. ZM rozhodlo, že v místech, kde bude E.ON pokládat
el. kabely do země, bude souběžně s tímto projektem
vytvořen projekt osvětlení města na samostatné sloupové výložníky.
19. ZM rozhodlo, že projekt el. vedení bude souběžně projektován s osvětlením města jedním projektantem.
20. ZM rozhodlo všechna neosvětlená místa ve městě
vybavit veřejným osvětlením a pověřuje Radu města
určením těchto míst.
21. ZM rozhodlo, aby k tomuto osvětlení těchto míst byl
vypracován projekt.
22. ZM bere na vědomí, že se vybrala na „Tříkrálové sbírce“
částka ve výši 86.650,- Kč.
23. ZM rozhodlo o oslovení 9 firem, které se zaobírají
bezpečnostní technologií pro přípravu kamerového
systému pro město Újezd u Brna, viz. příloha.

USNESENÍ č. 30 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 10.2.2014
1. ZM schvaluje účetní závěrku města Újezd u Brna, IČ
00282740 za účetní období 2013 počtem hlasů 14. ZM
schvaluje hospodářský výsledek ve výši 11.728.002,69 Kč.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. ZM bere na vědomí, že byla podepsána smlouva na dotaci
na „MŠ – přístavba jedné třídy Újezdu Brna“.
4. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 2683, k. ú. Újezd
u Brna od paní Marcely Brzobohaté, LV č. 1785 o výměře 3950 m2, zem. půdní fond, za stanovenou cenu
26,- Kč/m2. ZM ukládá starostovi města podepsat kupní
smlouvu.
5. ZM rozhodlo zakoupit automatizovaný externí defibrilátor
/AED/.

6. ZM bere na vědomí protokol k výběrovému řízení akce –
“Prováděcí projektová dokumentace pro realizaci investičního záměru areálu Stará hora“.
7. ZM rozhodlo zadat návrh zadání dílčí změny Územního
plánu města Újezd u Brna.
8. ZM se zaobíralo bodem č. 12 z programu zasedání a rozhodlo, že se bude tímto bodem kompletně zaobírat nejpozději do 20 dnů od dnešního zasedání s tím, že potřebuje mít jistotu, že není možné v jednom zasedání zrušit
územní plán města, znovu potvrdit platnost územního
plánu a tím odstranit chybu v pozvánce ze dne 18.6.2012.
9. ZM rozhodlo zakoupit plošinu od firmy ROTHLEHNER za
cenu 360.000,- Kč, včetně DPH. ZM ukládá starostovi
města, aby podepsal kupní smlouvu.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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10. ZM rozhodlo, že přísedícím Okresního soudu Brno-venkov
bude Jarmil Makovský, Rychmanovská 664, Újezd u Brna.
11. ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že byla podána žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK na rekonstrukci
knihovny.
12. ZM bere na vědomí protokol k výběrovému řízení akce:
„Prováděcí projektová dokumentace pro realizaci investičního záměru areálu Stará hora“.

13. ZM schvaluje pořadí nejvhodnější nabídky akce: Prováděcí
projektová dokumentace pro realizaci investičního záměru areálu Stará hora“, dle protokolu.
14. ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem – A.T. STUDIO s.r.o., Ing. arch. Václavem Zimou, CSc., Jedovnická 8, 628 00 Brno. ZM ukládá
místostarostovi města sdělit výsledek výběrového řízení
všem uchazečům, dle zákona o veřejných zakázkách, dále
výsledek uveřejnit na WEB stránkách města.

USNESENÍ č. 31 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 3.3.2014
1. ZM se usneslo, vzhledem k tomu, že nemá zcela jasný
právní názor na postup ve věci zrušení Usnesení č. 18,
bod. č. 4 Zastupitelstva města ze dne 18.6.2012 o schválení územního plánu města Újezd u Brna, že nebude na
tomto zasedání o bodu č. 5 programu ZM rozhodnuto
a ukládá Advokátní kanceláři Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba,
aby připravil všechny dostupné právní podklady k dané
problematice.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o věcném břemeni č. HO
014130008151/001, ve prospěch společnosti E.ON distribuce a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.160,-Kč /bez
DPH/. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Újezd
u B. – rozš. DS, DTS-Jihomoravský kraj“ – kabelové vedení NN, včetně 2 rozpojovacích skříní NN na pozemku p. č.
2134/1 v k. ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
3. ZM rozhodlo, že další sejití Zastupitelstva města, tj.
32. zasedání, které se mělo konat dnešního dne tj.
3.3.2014 v 17:30 hod., se nebude konat, neboť je bezpředmětné.

4. ZM rozhodlo podepsat smlouvu s obcí Hostěrádky – Rešov o spolupráci ve věci zbudování „Cyklostezka mezi Obcí
Hostěrádky-Rešov a Městem Újezd u Brna“. ZM ukládá
starostovi města podepsat smlouvu.
5. ZM schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města Újezd
u Brna, p. č. 3040, k. ú. Telnice, výměra 291 m2 za cenu
450,- Kč/m2 panu Liboru Konečnému, Telnice.
ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
6. ZM rozhodlo odprodat část pozemku p. č. 1947/1, k. ú.
Újezd u Brna, na GP č. 2/2014 ze dne 30.01.2014 pro
změnu obvodu budovy, vyhotoveného firmou AGEREK,
s. r. o., Mokrohorská 42, Brno, úředně ověřeného zeměměřičským inženýrem Ing. Leošem Brklem, a se souhlasem Katastrálního úřadu JMK, Katastrální pracoviště
Brno-venkov ze dne 31.01.2014 pod č. 79/2014-703,
označen písmenem a/ o výměře 9 m2 manželům PhDr.
Janě Hradilové a ThDr. Janu Hradilovi, Th.D., bytem Újezd
u Brna, Česká 608, a to za cenu 450,- Kč/m2. ZM pověřuje
místostarostu města Karla Hradského podpisem kupní
smlouvy.

USNESENÍ č. 32 zasedání Zastupitelstva města se nekonalo.
USNESENÍ č. 33 ze zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 14.4.2014
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek akce „Újezd u Brna –
ul. U Hřiště, prodloužení a zokruhování vodovodu
– II. etapa“.
2. ZM schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Újezd
u Brna – ul. U Hřiště, prodloužení a zokruhování
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vodovodu – II. etapa“ v tomto pořadí:
1) COLAS CZ, oblast JIH, provozovna Brno, Tyršova
748, 664 42, Modřice;
2) POZEMSTAV Brno, a.s., Masarykova 427/31, Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo s firmou COLAS CZ.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
ZM ukládá místostarostovi města provést kompletní administraci výběrového řízení.
3. ZM města rozhodlo nepodepsat smlouvu č. 111012003
o poskytnutí podpory ze SFŽP, v rámci Operačního programu ŽP na zateplení objektu v lokalitě Stará hora.
4. ZM rozhodlo nepřijmout dotaci SFŽP ČR, protože není
možné naplnit podmínky dané smlouvou, k objektu
není zbudována cesta a finanční účast fondu je nižší než
finanční účast města.
5. ZM přijalo studii a se záměrem výstavby bytů pro sociálně
slabé souhlasí za předpokladu, že na stavbu obdržíme
dotační titul.
6. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila studii záměru
objízdnosti přes parcely majitelů pozemků kolem mateřské školky.
7. ZM rozhodlo pořídit výtah pro ZŠ Újezd u Brna dle projektové dokumentace a ukládá Radě města zjistit, zda je
možné dosáhnout na dotaci, pokud ano, ZM rozhodlo
tuto dotaci přijmout.
8. ZM rozhodlo postavit v místě parku JUDr. Jana Haluzy,
u nemovitosti v majetku pana Františka Murice, stavbu
venkovní knihovny /viz. projekt/. ZM ukládá Radě města, aby zahájila výběrové řízení na dodavatele knihovny
a současně, aby zahájila jednání o stavební povolení.
9. ZM rozhodlo pokračovat v projektové dokumentaci na
nadstavbu soc. bytů a dále rozhodlo, aby okamžitě, jak
bude možné, bylo požádáno o dotaci na soc. byty.
10. ZM nadále trvá na tom, že hodlá zateplit tělocvičnu ZŠ,
včetně výměny oken. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace bylo provedeno. Je podána žádost
o dotaci na SFŽP.
11. ZM nadále trvá na tom, že rekonstrukce objektu č. p. 170
na knihovnu bude pokračovat a výstavba bytů musí proběhnout co nejdříve, vzhledem k potřebám města.
12. ZM dále trvá na svém rozhodnutí, že z koupaliště hodlá
zbudovat multifunkční středisko sportu.

13. ZM rozhodlo, že v parku, který je revitalizován, mají být
dokončeny 2 hřiště a cestičky. ZM ukládá Radě města, aby
zabezpečila na tato dětská hřiště zařízení dle doporučení
členů zastupitelstva.
14. ZM schválilo celoroční hospodaření města a „Závěrečný
účet města Újezd u Brna za rok 2013“ bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce města dne 19.3.2014 a sňat dne
4.4.2014.
15. ZM bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 3, které bylo schváleno Radou města
dne 24.3.2014.
16. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 4.
17. ZM vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly v MŠ
a ZŠ, tato kontrola byla provedena dne 26.3.2014. Nebyly
zjištěny nedostatky.
18. ZM přijalo se souhlasem zápis finančního a kontrolního
výboru, konaného dne 26.3.2014 bez výhrad. V žádných
kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
19. ZM bere se souhlasem na vědomí výsledky výběrového
řízení na:
1. automatizovaný externí defibrilátor;
2. kamerový systém města – projekt;
3.kanalizace Újezd u Brna – polohové a výškové zaměření
– III. etapa.
20. ZM odsouhlasilo postup na zpracování návrhu dílčí změny
ÚP města Újezd u Brna.
21. ZM rozhodlo zakoupit od 9 majitelů v lokalitě Stará hora
pozemky ve výměře 16642 m2, nabízená cena městem
19,- Kč/m2 - celkem 316.198,- Kč. Dále ZM ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy.
22. ZM rozhodlo požádat o dotaci na územní plán, popř. na
změnu územního plánu.
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všechny stavební akce většího finančního rozsahu jednotlivě schvaluje ZM
Co nám přinese rok 2014
Ve svém článku se chci zaměřit na oblast, kterou mám také,
v rámci vedení našeho města, na starosti, a to „Přípravné fáze
jednotlivých staveb a zařízení“, které, v souladu se schválenou
koncepcí rozvoje Újezdu u Brna, postupně realizujeme.
Tento úkol je úkolem trvalým, který jako celek není ohraničen jedním, nebo více roky, protože život města jde neustále
dopředu, moderněji, s novými lidmi, jejich podněty a nápady.
Proto informace, které Vám chci sdělit, nemohou začít rokem 2014, ale již rokem minulým, kdy se začalo s přípravou
akcí, jejichž realizace je plánována nejen na letošní rok, ale
budou dokončeny i v letech následujících. Prostý výčet naplánovaných a připravovaných akcí by byl nejen nezáživný,
ale i málo vypovídající. Proto se budu snažit ke každé akci
uvést několik doplňujících informací:
Přístavba jedné třídy Mateřské školy
Na tuto akci máme zpracovanou realizační Projektovou
dokumentaci, je vydáno Stavební povolení, je podepsaná
Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního Operačního
Programu JV, proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které však muselo být pro nesrovnalost výkazu výměr
s projektovou dokumentací zrušeno. Je připraveno Nové
vyhlášení Výběrového řízení na dodavatele stavby – provádí firma Ing. Stanislav Kopecký, MBA, předpoklad VŘ – do
dne 16.5.2014 podání nabídek, do dne 30.5.2014 podpis
Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a zahájení stavby.
Revitalizace zeleně v parku u koupaliště
Na tuto akci máme zpracovanou realizační Projektovou
dokumentaci, je vydáno stanovisko Stavebního úřadu, že
akce nevyžaduje žádné povolení, je provedeno Výběrové
řízení na dodavatele díla, podepsána Smlouva o dílo s firmou KAVYL, spol. s r. o. Mohelno, je vydáno Rozhodnutí
o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí,
očekáváme Smlouvu o poskytnutí dotace. Práce byly zahájeny – březen 2014, ukončení díla – prosinec 2014.
Snížení energetické náročnosti objektu „velitelství“ – Stará hora
Na tuto akci máme zpracovánu Projektovou dokumentaci, je vydáno Stavební povolení, provedeno Výběrové řízení
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na dodavatele stavby, Zastupitelstvo města rozhodlo nepodepsat Smlouvu o poskytnutí dotace ze Státním fondem
životního prostředí, protože stanovené podmínky by město
mohlo těžko splnit a hrozilo by vrácení dotace včetně penále. Byly zahájeny práce na provedení změn v Projektové
dokumentaci a možnosti získání dotace za výhodnějších
podmínek pro město.
Komplexní využití území bývalého vojenského
areálu Stará hora
Na tuto akci je provedeno Výběrové řízení a podepsána
Smlouva o dílo na dodavatele realizační Projektové dokumentace, probíhají jednání k získání dotace z evropských
fondů.
Lokalita náměstí sv. Jana
Na tuto akci máme zpracovánu Projektovou dokumentaci,
je vydáno Stavební povolení, žádost o dotaci nebyla kladně
vyřízena, město hledá vhodný dotační titul k získání dotace.
Lokalita Nad Sklepy
Na tuto akci máme zpracovánu Projektovou dokumentaci, je vydáno Stavební povolení, žádost o dotaci nebyla
kladně vyřízena, město hledá vhodný dotační titul k získání
dotace.
Rekonstrukce chodníků a parkoviště v centru
města
Na tuto akci je zpracována Projektová dokumentace, je
vydáno Stavební povolení, i když žádost o dotaci nebyla
kladně vyřízena, bylo provedeno Výběrové řízení na dodavatele stavby a stavba byla zahájena. Předpoklad dokončení
je do dne 30.6.2014.
Nadstavba sociálních bytů v areálu MB Real
Na tuto akci je provedeno Výběrové řízení na dodavatele
Projektové dokumentace, předpoklad předání Projektové dokumentace včetně Stavebního povolení je do dne
30.6.2014.
Zateplení tělocvičny základní školy
Na tuto akci je provedeno Výběrové řízení na dodavatele

všechny stavební akce většího finančního rozsahu jednotlivě schvaluje ZM
Projektové dokumentace, předpoklad předání Projektové dokumentace včetně Stavebního povolení je do dne
30.6.2014, je podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí.
Zateplení radnice
Na tuto akci je provedeno Výběrové řízení na dodavatele
Projektové dokumentace, předpoklad předání Projektové dokumentace včetně Stavebního povolení je do dne
30.6.2014, je podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí.
Rekonstrukce objektu č. p. 170, ulice Nádražní
na knihovnu a byty
Projektová kancelář AD Plan a design Brno zpracovala
na tuto akci Projektovou dokumentaci, firma Ing. Stanislav
Kopecký, MBA zabezpečuje Výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Naše Jednotka dobrovolných hasičů byla v letošním
roce dovybavena nezbytnou požární technikou za přispění
finančních prostředků Jihomoravského kraje. Tím má jednotka vybavení téměř shodné jako profesionální hasiči.
Pořízení nového vozidla DACIA DUSTER pro Městskou policii
Z důvodu opotřebovanosti starého policejního vozidla
ŠKODA ROOMSTER bylo pořízeno za přispění Jihomoravského kraje nové vozidlo pro naši Městskou policii, a to vozidlo
DACIA DUSTER se vším potřebným zařízením a vybavením.
Opět mohou naši policisté bez omezení vykonávat svoji
činnost.
Původní vozidlo ŠKODA ROOMSTER bylo opraveno
a uzpůsobeno jak pro potřeby naší pracovní skupiny města,
tak pro převoz našich občanů k lékaři.
Samosběrný čistící vůz
Pro nákup Samosběrného čistícího vozu proběhlo Výběrové řízení a byla podepsána Smlouva s firmou HANES
s.r.o. na dodání vozidla. Očekáváme podepsanou Smlouvu
o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí

– předpoklad do dne 15.5.2014 a následně dodání vozidla
pro naše město.
Bezpečnostní systém města
Na tuto akci je provedeno Výběrové řízení na zpracování
Projektové dokumentace, předpoklad vyhotovení do dne
30.6.2014.
Multifunkční centrum, bývalý areál koupaliště
Na tuto rozsáhlou akci proběhlo Výběrové řízení na dodavatele Projektové dokumentace pro Stavební povolení
a výsledek je před schválením v Zastupitelstvu města.
Projektová kancelář doplní situaci rozložení jednotlivých
stavebních prvků do celé plochy území. Současně probíhá
vyhledávání možných dotačních titulů k získání dotace z evropských fondů.
Bazén pro Multifunkční centrum, bývalý areál
koupaliště
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele Projektové dokumentace, realizační Projektová dokumentace je vyhotovena
a městu předána od projekční kanceláře Hutní projekt Frýdek – Místek.
Mobilní kompostárna s technologií kompostování ve vacích
Na tuto akci byla vypracována žádost o dotaci firmou
MYLAND Praha, a žádost také předala na Státní fond životního prostředí. Akce byla Státním fondem životního prostředí akceptována a zařazena do seznamu k poskytnutí dotace.
Zokruhování vodovodu ulice U Hřiště - II. etapa
Na tuto akci máme zpracovánu Projektovou dokumentaci, je vydáno Stavební povolení, je provedeno Výběrové
řízení na dodavatele, dále je před podpisem Smlouva o dílo
s firmou COLAS CZ, která bude dílo realizovat v předpokládaném termínu od května 2014.
Rada města Újezd u Brna dne 12.5.2014 projednala
a schválila tento záměr plánu našich bezprostředních oprav
v budoucích 2 letech.
Karel Hradský
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Naše zdravotnictví
Mohlo by se zdát, že je problém vyřešen. Není tomu
úplně tak. Poté, co jsme z bývalého sběrného dvora města
za zdravotním střediskem postavili pěkné parkoviště, se
objevila možnost koupit nemovitost staré budovy Telecomu. V přízemí objektu je optika, kterou jsme potřebovali a v prvním patře je dětská ordinace se zázemím. Po
rozhovoru s paní MUDr. Jonasovou, která projevila přání
o koncepčnější prostoru pro dětské středisko, bylo v Radě
města rozhodnuto, že Městská Jiráskova knihovna bude
• AAA-oční, s.r.o.,
Komenského 144 - 1. patro v budově pošty
OČNÍ AMBULANCE
MUDr. Vlčková Marie
• HERLANGO, s.r.o.,
oční optika,
U Hřiště 966
• MUDr. ŠULTES KAREL,
praktický lékař pro dospělé,
Komenského 77
• MUDr. LAŠTŮVKOVÁ VLASTIMILA,
praktická zubní lékařka,
Komenského 77
• MUDr. PIRNER JIŘÍ,
praktický zubní lékař,
Komenského 77
• MUDr. JONASOVÁ MARTINA,
praktická lékařka pro děti a dorost,
U Hřiště 966
• Diabetologická ambulance,
MUDr. Nevrlá Jana,
DPS,
Rybářská 1001,
• GYNPRIVAT spol. s r.o.,
gynekologická ambulance,
Palackého 384
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vymístěna do nového objektu a v uvolněné prostoře nad
poštou bude po adaptaci vytvořeno dětské středisko, které
by odpovídalo dnešním nárokům. Do uvolněné prostory
nad optikou se přestěhuje ordinace gynekologie. Výhodou
bude, že budou mít návštěvníci zdravotního zařízení pohodlná parkoviště v jedné lokalitě.
starosta města

• LÉKAŘSKÁ AMBULANCE, s.r.o.,
Penzion - Štefánikova 960
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
NEUROLOGIE
FYZIOTERAPIE (rehabilitace)
• Radiosono, s.r.o.,
Penzion - Štefánikova 960
UZ diagnostika
MUDr. Pícha Boris
• REVMATOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE
MUDr. Muroňová Jana,
DPS, Rybářská 1001
• ORL A FONIATRIE, s.r.o.,
ušní, nosní, krční DPS,
Rybářská 1001
• MDgK plus spol. s r.o.,
laboratoř bioptická a cytologická,
Masarykova 701
• Domácí ošetřovatelská péče,
DPS, Rybářská 1001, Matějková Martina
• HLADKÝ BOHDAN,
zubní technik, výroba a opravy zubních náhrad,
Na Zahrádkách 902
• MVDr. KULICH PAVEL, Ph.D.,
všeobecná veterinární činnost,
Lidická 529

dOTACE
Víte, stále slyšíme od některých křiklounů, že nedostáváme dotace, a tak jenom v posledním roce jsme
obdrželi:
- policejní auto – stálo 435.842,- Kč – obdržená dotace od JMK ve výši 200.000,- Kč;
- hasičské auto – stálo 420.500,- Kč – obdržená dotace od JMK ve výši 150.000,- Kč;
- výstroj a výzbroj pro hasiče – stála 418.217,23 Kč –
dotace od JMK ve výši 292.751,84 Kč;
- naše město na podzim a na jaře sbírá odpad ze zahrad poměrně primitivním způsobem, a tak dne
15.5.2014 nám Řídící výbor Operačního programu
životního prostředí dal dotaci na pořízení mobilní
kompostárny;
- dne 16.4.2014 dotace na výměnu oken tělocvičny
Základní školy Újezd u Brna a zateplení. Okna v tělocvičně, pokud se dnes podaří otevřít, v žádném
případě nejdou zavřít;
- dne 17.4.2014 jsme obdrželi dotaci na výměnu oken
a zateplení Radnice Újezd u Brna. Víte, jak se bránit
lhářům, kteří uvádějí vědomě nepravdu, přitom široké okolí neustále poukazuje na to, že dostáváme víc
dotací, než oni;
- dostali jsme také dotaci na přístavbu pavilonu Mateřské školy Újezd u Brna;
- čistící vůz pro město;
- obdrželi jsme také dotaci na „Revitalizace zeleně
v parku u koupaliště“. Všichni zastupitelé hlasovali pro revitalizaci parku, a pak se někteří hlásili, že
o tom nic nevědí. Prosím Vás, park byl svým stavem

i věkem zcela vyžilý a hrozilo věcné nebezpečí, že někoho padající větve a strom zraní. Nemusím chodit
daleko: v Sokolnicích padající stromy zabily dva lidi.
Kdo si to vezme na svědomí?! Pak by zase říkali, že
se nestaráme. Věřte, že taková spolupráce s tímto typem lidí není možná. Nevím, zda víte nebo nevíte, že
při vchodu do našeho parku zaparkovalo auto, které
poté zcela zdemoloval rozlomený strom. Proto jsme
zabezpečili dotaci na revitalizaci parku.
Prosím Vás, to je torzo toho, co jsme dotačně
obdrželi v poslední době. Udělejte si představu, kolik jsme ušetřili tím, že jsme zabezpečili
dotační tituly. Spoustu věcí jsme platili přímo
z peněz města, kupř. teď nové parkoviště u fotbalu a chodník na ulici Komenského.
Pouze v závěru: během pěti neděl se započne
II. etapa průtahu městem, kterou platí JMK.
I. etapa byla v loňském roce dokončena. Jen se podívejte na prostoru vedle Elserema Stage Technology,
kde byly nevzhledné nádrže + odpadky a dnes je v dané
prostoře malý parčík a pěkné parkoviště. I tam jsme
museli vyslechnout od těch stejných poznámky, které
nebyly hodny odpovědi.
Vážení občané, jedná se jenom o částečnou informaci, protože k některým nepravdám se jednoduše nedá
mlčet.
starosta města

Resty města
Bezpochyby existují dva významné resty, které budeme muset dřív nebo později odstranit. Jde o náměstí sv.
Jana, kdy máme projekt, ale nemáme prozatím dostatek
peněz na realizaci tohoto projektu. V příštím roce bude
povinností nového vedení města zabezpečit na opravu
nám. sv. Jana peníze. To samé se však týká i lokality Nad
Sklepy. Lokalita Nad Sklepy je romantické místo malin-

kých domečků se sobě vlastní atmosférou, jako kdyby
se zde zastavil čas. Z části jsme dobudovali kanalizaci
a osvětlení, ale to je všechno stále málo. Tato lokalita si
opravdu zaslouží víc.
starosta města
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Moje dluhy
„Moje“ dluhy, jak zní název článku, nejsou moje vlastní,
ale jsou to dluhy, které spadají do mého referátu – místní
poplatky. Tedy jsou to dluhy Vás občanů za pevný domovní
odpad, vodné, stočné, kabelovou televizi a pejsky. Drtivá
většina z Vás platí své závazky pravidelně, včas a bez upomínek. Další část obyvatel platí sice také pravidelně, ale
až po zaslání upomínky, takže pravidelně přemýšlím, jestli
není rychlejší poslat upomínku přímo, protože složenka je
vcelku zbytečná. Stejně Vám ji pošlu a po uplynutí splatnosti i tu upomínku. Další částí obyvatel jsou ti dlužníci,
kteří uhradí až po zaslání platebního výměru, nebo ti, kteří
nereagují vůbec. Tady pak nastává pro obě strany nemilá
situace – vymáhání daňovou exekucí, nebo prostřednictvím soudního exekutora, nebo uplatněním pohledávky
v insolvenčním řízení, nebo přihlášením nedoplatku do
veřejné dražby.
Tady bych Vám chtěla připomenout, že od 1. ledna
2013 došlo Zákonem č. 174/2012 Sb. ke změně Zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a tudíž poplatek za
„komunální odpad“ je povinen platit:
a) fyzická osoba,
a. která má v obci trvalý pobyt;
b. které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;
c. která podle zákona upravující pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců;
d. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
K poplatku za „komunální odpad“ (správně Poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů) je také
povinnost se přihlásit a jakékoliv změny je poplatník nebo
plátce povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
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Ale trochu jsem utekla od tématu. Celkový dluh na
poplatcích činí k 30. dubnu 2014 629 851,- Kč, což je
199,57 Kč na osobu. Někteří z Vás již upomínky dostali,
jiní je dostanou během 1 měsíce. Někteří z Vás však již
dostanou platební výměry a výzvy k úhradě nedoplatků
a spisy některých dlužníků jsou již připraveny na odeslání právnímu zástupci města k dalšímu vymáhání. Chtěla
bych Vás upozornit, že v tomto případě se dluh navýší
o náklady soudního řízení a právního zástupce. Ani tady
není situace ještě úplně ztracena. Nemáte-li na splacení
celé částky, lze požádat o splátkový kalendář.
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem
po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen.
Jana Jančová

Územní plán a žaloba
Každý územní plán přináší problémy. Někteří žadatelé
o změnu územního plánu nechápou, že si město nemůže
poručit, jaký chce územní plán, že do územního plánu hovoří
spousta právních subjektů, a tak se stane, že je někdo více či
méně nespokojený. Bezpochyby to tak bude i s územním plánem města. Abychom alespoň relativně vyhověli žadatelům,
opětovně jsme rozeslali dotazník a všechny požadavky jsme
opět předali ke zpracování. V průběhu této práce nám přišlo
oznámení, že pan MUDr. Josef Klíč podal žalobu dle § 101
a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisů – „Návrh na zrušení obecné povahy - Územního
plánu města Újezd u Brna, vydaného dne 18.6.2012“.
Jaké však bylo překvapení, že se někteří tak trošku svým
vyjádřením přidali k žalobnímu petitu a jaké bylo ještě větší
překvapení, že žaloba byla zamítnuta. A tak si klademe otázku
-pro koho dobré? Kolik času stála příprava vyžádaná naši odpověď soudem. Kolik práce to skutečně dalo udělat. Nezbývá
však nic jiného než říct – mnoho práce přišlo vniveč.
Žaloba byla soudem zamítnuta, ale MUDr. Josef Klíč podal
Kasační stížnost.
starosta města

Vítání nových občánků
Jména přivítaných občánků dne 25.1.2014:
Monika Florianová, Kristýna Vykouková, Aneta Vostálová, Šimon Hladký, Tobias Kölbl, David Onderka, David Picmaus, Daniel Šedivý, Kristýna Michlová a Isabela Měšťanová

Vítání občánků dne 25.1.2014

Vítání občánků dne 25.1.2014
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Vítání nových občánků

konané dne 25.1.2014

Jména přivítaných občánků dne 26.4.2014:
Eva Koblihová, Zbyněk Kocián, Valentina Spáčilová, Ema Sehnálková, Klára Macanová, Tereza Peclová, Martin Uhlár a Petra Franzká

konané dne 26.4.2014
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Naše malé dítě
V druhé polovině letošního školního roku došlo v naší
školičce k mnoha změnám. Snížil se počet dětí, které
školičku navštěvují (z původních 10 se snížilo na 9).
Dále nás bohužel opustila paní učitelka Hanka Svobodová a nahradila ji nová Kateřina Schimmerlová, kterou
jsme jako spolek přijali po krátkém výběrovém řízení.
Nová paní učitelka se s dětmi rychle sblížila a školička
tedy funguje k naší spokojenosti dál. Na paní učitelku
Hanku ale budeme i tak dlouho vzpomínat, neboť její
přístup k dětem byl velmi neobyčejný a pro děti přínos-

ný. A v neposlední řadě děkujeme Městu Újezd u Brna,
které nás intenzivně (nejen finančně) podporuje a bez
této podpory bychom byli nuceni činnost spolku ukončit.

Ranní rozcvička

Naše školička

Bc. Andrea Kovářová

Mateřská škola a její přístavba
Opět se nám tak trochu zadařilo. Obdrželi jsme dotaci na výstavbu pavilonu pro mateřskou školu. Školka v Újezdu u Brna prošla v posledních třech letech poměrně velkými úpravami - nová
sociální zařízení, výměna všech oken, oprava kanalizace, kompletní rekonstrukce kotelny, oprava terasy, některá nová linolea, apod.
Přesto přese vše to nevyřešilo problém nedostatku míst ve školce,
a tak jsme to dočasně vyřešili podporou sdružení Naše malé dítě,
kdy jsme zapůjčili prostory, uhradili náklady s provozem těchto
prostor a přispěli na odměnu paní učitelky. Toto však nebylo dlouhodobé řešení. Paní Ing. arch. Hana Šemberová připravila projekt,
vyřídila stavební povolení a nám se opětovně podařilo zabezpečit
dotaci. V průběhu jednoho měsíce bude dokončeno řádné výběrové řízení, a poté postaven nový pavilon.
starosta města

Ing. arch. Hana Šemberová, nositelka projektu
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Pár postřehů z mateřské školy
Do letních prázdnin zbývají tři měsíce. Jaro je v plném proudu a je to všude znát. I ve školce se nezahálí.
V dopoledních hodinách děti společně s učitelkami
zahradničí na školní zahradě. Vyhrabávají listí, starou
trávu, plejí své okrasné i užitkové záhony a ve třídách
vysazují rajčata, bylinky aj.. Při procházkách pozorují
proměny v přírodě a vstřebávají nové
poznatky.
V úzké spolupráci se zřizovatelem
se za posledních pár měsíců opět
podařily i některé nezbytné opravy, a to především
podlahových krytin
jak ve třídách, tak
i v přilehlých šatnách. Dětem se zakoupilo nové ložní
povlečení včetně
výplní, které splňuje
veškeré hygienické normy.
Mateřskou školu čeká v měsíci květnu také
Den otevřených dveří spojený se zápisem do
mateřské školy, bude započata očekávaná výstavba nové třídy. V rámci akcí školky, které si
sama připravuje, se děti seznámily s principy
canisterapie, mohly si vyslechnout koncert folkového

zpěváka Slávka Janouška, zaposlouchat se do skladeb
známých hudebních osobností díky výchovnému koncertu smyčcového kvarteta Bohemia classic quartet.
Dále si mohly vyzkoušet hru na různé bicí nástroje, když
do mateřinky přijeli bubeníci. V zimních měsících navštívily děti z mateřské školy Anthropos a Planetárium.
Mateřská škola ve spolupráci s rychlou
záchrannou službou připravila besedu
týkající se 1. pomoci, při které byl
účastníkům představen i laický defibrilační přístroj
AED.
Zajímavých akcí
bylo tak akorát. A co
děti ještě čeká? Tradiční vynesení smrtky, které se uskuteční
počátkem dubna, jistě potěší své maminky na
Den matek v květnu, pojedou
na školní výlet, oslaví Den dětí
a předškoláci se slavnostně rozloučí s mateřinkou na Městském
úřadu koncem měsíce června.

Jaro už je tu
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Mgr. Markéta Markelová ŘŠ

Mateřská škola

Bubeníci

Canisterapie

Vystoupení Slávka Janouška

Tvořivá školka

Pálení čarodějnice, konané dne 30.4.2014
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Informace o postupné modernizaci ZŠ Újezd u Brna
Základní škola Újezd u Brna se snaží o soustavnou
modernizaci výukových i ostatních prostor celé základní
školy. V této činnosti pokračujeme zejména díky pochopení, vstřícnosti a velké finanční pomoci zřizovatele
základní školy MěÚ Újezd u Brna. Zřizovatel se nepodílí
jenom na finanční pomoci při modernizaci školních prostor, ale také navyšuje rozpočet na zakoupení školních
pomůcek a interaktivních tabulí, poskytuje pravidelné
příspěvky na zájezdy do Vídně, výchovné koncerty a výukové programy pro žáky.
Kmenové třídy. Základní škola má celkem 9 kmenových tříd na prvním stupni a 8 na druhém stupni.
V této době je z celkového počtu 17 kmenových tříd,
díky navýšení rozpočtu, vybaveno 16 tříd novým školním nábytkem (židle, lavice a skříně), dále všechny
učebny druhého stupně a tři učebny prvního stupně jsou
po generální opravě podlah. Vybavení nábytkem do jedné třídy představuje 120-140.000,- Kč, oprava podlahy
pak dalších 40 – 100.000,- Kč.
Ve všech učebnách i kabinetech školy je rozvedena
počítačová síť a v každé z nich je umístěno minimálně 1
PC. Část školy je dostupná i na Wi-Fi.
Ve školním roce 2006/2007 zřizovatel školy zafinancoval naši první interaktivní tabuli. Naše škola
byla jedna z mála škol, která v této době měla tuto moderní vyučovací techniku. V současné době mají všechny třídy prvního stupně (9 tříd) interaktivní tabuli, na
druhém stupni je ještě v učebně přírodopisu (celková
rekonstrukce učebny včetně opravy podlahy a pořízení
nového nábytku proběhla v prosinci 2010), všechny
ostatní učebny druhého stupně jsou vybaveny promítacím plátnem a dataprojektory.
Odborné učebny. Jako první z odborných učeben
prošla rekonstrukcí učebna chemie v roce 2008, celkové náklady tehdy činily cca tři čtvrtě milionu korun.
1. září 2011 byla slavnostně otevřena učebna informatiky, kdy celkové náklady na její vybudování činily
1.226.710,- Kč. Velká část z této částky byla hrazena z dotace EU, zřizovatel se podílel částkou 251.143,- Kč na rekonstrukci elektroinstalace a vybavení učebny klimatizací.
V prosinci 2012 byla dána k výuce zcela nová učebna fyziky. Její rozsáhlou rekonstrukci v hodnotě téměř
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jeden milion korun financovalo nad rámec školního rozpočtu Město Újezd u Brna.
V učebně výtvarné výchovy bylo minulý měsíc
instalováno nové zastínění a jsou objednány nové židle
pro žáky.
V říjnu 2008 se nám podařilo realizovat rekonstrukci a vybavení školní jídelny, která má nové obklady
a podlahu a od ledna 2009 také nové stoly a židle.
Celková investice přesáhla 650.000,- Kč. K objednávkovému boxu v jídelně byl zakoupen druhý dotykový
terminál, který je umístěn v prvním poschodí u hlavní
nástěnky.
Hned po mém jmenování ředitelkou základní školy
v roce 2005 jsem se s panem starostou, ThDr. Janem
Hradilem, Th.D., domluvila na vymalování a obložení
chodeb budovy 1. stupně. S obložením chodeb
jsou barevně sladěny nástěnky, které slouží k výstavám
prací našich žáků. V roce 2009 při příležitosti 100. výročí
založení školy prošla „generálkou“ také chodba v přízemí prostřední budovy (elektroinstalace, snížení stropu,
školní hodiny).
Tělocvična – dvě zásadní opravy - celková oprava
dřevěného deskového stropu a oprava elektroinstalace
osvětlení.
Velkou rekonstrukcí prošel také prostor školních
šaten. Staré nevyhovující drátěné kóje byly odstraněny, celý prostor byl vymalován a upraven pro umístění
šatních skříněk. Provoz v nových šatnách byl obnoven
dne 20.9.2011. Modernizace šaten byla plně hrazena
MěÚ Újezd u Brna.
Během července a srpna 2009 probíhala celková rekonstrukce plynové kotelny za cca 2,5 mil. Kč.
Sborovny školy. Do obou sboroven (na 2. stupni
proběhne realizace v červenci 2014) byl zakoupen nový
nábytek a opravena podlaha.
Na školním dvoře proběhla větší oprava kanalizace, v srpnu 2012 byl zapuštěn nový lapač tuku a bylo
opraveno zatékání vody do suterénu školy. Současně se
prováděla výměna oplocení školního areálu.
PaedDr. Jaroslava Olšanská, ředitelka ZŠ

Navýšení rozpočtu ZŠ
Bývá zvykem naslouchat pláč ředitelů škol, jak otřesné jsou rozpočty, jak na ně nikdo nepamatuje, a to v Újezdu není možné říct.
V roce 2013 jsme navýšili rozpočet o částku ve výši 605.441,60 Kč
a na začátku tohoto roku jsme již poskytli částku ve výši 338.000,- Kč
na potřeby školy. Školu pravidelně a pravidelně opravujeme a dá se
říct, že jsme většinu oprav zabezpečili z dotačního titulu. Škola má
před sebou ještě tyto veliké akce:
1) kompletní nové rozvody elektriky;

2) potřebou rekonstrukci ústředního topení.
Je tomu asi týden, co byl dokončen projekt školního výtahu, který
bude postaven proto, aby invalidní děti měly možnost bezbariérového přístupu. I když to není vše na první pohled vidět, škola se neustále
opravuje. Například v posledních třech letech byly provedeny opravy
elektroinstalace 243.132,00 Kč, učebna fyziky 541.257,40 Kč, oprava
kanalizace 63.999,20 Kč, oprava tělocvičny 37.190,00 Kč.
starosta města

Tabulka k nahlédnutí: Vybavení a rekonstrukce školní jídelny ZŠ
2007
2009

Myčka nádobí

120.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Pracovní stoly

50.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Výměna dlažby

247.000,00 Kč

Opravy placené přímo městem

Stoly a židle

368.900,00 Kč

200.000,- Kč JMK, 150.000,- Kč navýšení rozpočtu

Kotle a vybavení

133.810,00 Kč

Navýšení rozpočtu

2011

Myčka nádobí

79.678,00 Kč

Navýšení rozpočtu

2012

Krouhač zeleniny

41.188,00 Kč

Navýšení rozpočtu

2013

Plechy

19.706,70 Kč

Navýšení rozpočtu

Mraznička

20.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Plošínový vozík, nástěnná sprcha,
plátkovač ke kuchyňskému robotu

10.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Celkem

1.090.282,70 Kč

Vybavení a rekonstrukce tříd v ZŠ
2005
2006

Nábytek 1. stupeň

141.039,00 Kč

Instalace poč. sítě

79.961,00 Kč

Nábytek
Interaktivní tabule
Výměna podlahy - zeměpis. učebna

2007

2008

283.523,00 Kč

Navýšení rozpočtu 120.000,- Kč
Navýšení rozpočtu
Navýšení rozpočtu 274.211,50 Kč

79.751,00 Kč

Navýšení rozpočtu

40.441,00 Kč

Navýšení rozpočtu

131.066,60 Kč

Navýšení rozpočtu

Výměna podlahy

40.440,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Chodba 1. patro

47.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Nábytek

76.725,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Výměna PVC

44.553,60 Kč

Navýšení rozpočtu

Nasvícení tabulí

54.400,00 Kč

Opravy placené přímo městem

Nábytek
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Navýšení rozpočtu ZŠ
2008

Nasvícení tabulí

2009

Nábytek

281.982,20 Kč

Navýšení rozpočtu

2010

Nábytek

404.375,80 Kč

ZŠ

Opravy podlah

195.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

PVC v učebnách

90.780,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Interaktivní tabule, nábytek ředitelna

180.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Nábytek

124.092,00 Kč

Placeno přímo z rozpočtu města

Nábytek

304.812,00 Kč

2011

ZŠ

69.610,00 Kč

Opravy placené přímo městem

Interaktivní tabule

48.990,00 Kč

Opravy placené přímo městem

243.132,00 Kč

Opravy placené přímo městem

Monitory
Oprava dvou tříd
Počítač
Učebna fyziky

2013

Opravy placené přímo městem

Počítačová síť
Opravy elektroinstalací
2012

41.599,50 Kč

7.999,00 Kč

Navýšení rozpočtu

328.248,00 Kč

Navýšení rozpočtu

64.960,00 Kč

Navýšení rozpočtu

541.257,40 Kč

Placené přímo městem, dotace JMK ve výši
150.000,- Kč

Učební pomůcky

98.952,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Interaktivní tabule

100.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Nábytek do dvou učeben

200.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Kopírka do sborovny

35.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Naučná stezka školní zahrada

10.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu

Celkem

4.389.690,10 Kč

Rekonstrukce ZŠ
2004

Rekonstrukce ZŠ

14 887 618,70

2005

Žaluzie, rekonstrukce

703 604,90

2005

Kanalizace v areálu ZŠ

1 038 769,00

2006

Obklady rohů, stěn, výměna dveří

140 105,50

2007

Opravy podlah a tělocvičny

391 288,00

2008

Oprava tělocvičny

2009

Oprava kotelny
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dotace MF ve výši 14.000.000,- Kč

98 175,00
2 445 688,00

placené přímo městem, dotace JMK ve výši
300.000,- Kč

Navýšení rozpočtu ZŠ
2009

Opravy dlažeb v chodbách,
osvětlení a další

2012

Oprava kanalizace

63 999,20

2013

Oprava tělocvičny

37 190,00

Celkem

550 103,20

20 356 541,50

Výsledky mezinárodního šetření ICILS

Výsledky mezinárodního šetření ICILS
Výsledky
ICILS
Mezinárodní šetření ICILS bylo zaměřeno
na mezinárodního
dovednosti žákůšetření
8. ročníku
(letošní deváťáci) v oblasti počítačové
aMezinárodní
informační
gramotnosti.
Hlavní
sběr
datnaproběhl
na8.jaře
2013
na 170
školách,
výsledky
byly zpracovány
Mezinárodní
šetření
ICILSICILS
bylo zaměřeno
na dovednosti
žáků
ročníku
(letošní
deváťáci)
v oblasti
počítačové
a informační
šetření
bylo
zaměřeno
dovednosti
žáků
8. ročníku
(letošní
deváťáci)
v oblasti
počítačové
va listopadu
2013.
ČRproběhl
šetření
Česká
inspekce.
Každý
žák vypracoval
dvabyly
třicetiminutové
informační
gramotnosti.
Hlavní
sběr2013
dat na
proběhl
na jaře
2013 na
školách,
zpracovány
gramotnosti.
Hlavní
sběrVdat
narealizovala
jaře
170 školní
školách,
výsledky
byly170zpracovány
vvýsledky
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2013.
V ČR šetření
testovací
mapovaly
jeho Česká
schopnosti
oblastech Každý
vyhledávání
a sdílenídvainformací,
práce
v listopadumoduly,
2013. V které
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realizovala
školnív inspekce.
žák vypracoval
třicetiminutové
realizovala
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školní
inspekce.
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dva
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(text,mapovaly
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v internetovém
prostředí.
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které
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a editory
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v internetovém
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naše škola uložena pod kódovým číslem S120 a zvýrazněna žlutou barvou.

Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve vašem kraji

Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol

z materiálu
ČŠI
čerpánočerpáno
z materiálu
ČŠI ze dne
28.ze2.dne
201428. 2. 2014
čerpáno z materiálu ČŠI ze dne 28. 2. 2014
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Co škola nabízí a zajišťuje v oblasti poradenství a prevence
• edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky (2 skupinky
10x za 2. pololetí školního roku pro 10 dětí), v příštím školním
roce bychom chtěli účast ve skupinkách nabídnout všem dětem
předškolního věku
• schůzky s rodiči předškoláků v lednu před zápisem, v červnu
před nástupem do prvního ročníku a v září po zahájení školní
docházky
• náš metodik prevence i výchovný poradce mají potřebná vzdělání
(dle vyhlášky 317/2005 Sb.) i odbornou kvalifikaci pro svou práci,
mají zpracován minimální preventivní program i krizový plán,
plán výchovného poradenství, zajišťují řešení konkrétních situací,
vznikajících na škole i preventivní aktivity, směřující k omezování
negativních jevů
• na škole působí speciální pedagogové, několik vyučujících absolvovalo kurz dyslektického asistenta, 7 vyučujících prošlo kurzem
pro vedení eduk.-stim. skupinek
• škola má vypracován ŠVP ZV pro LMP
• pro děti s poruchami učení nebo chování zpracováváme podle
potřeby individuální vzdělávací plán u integrovaných žáků, pedagog. pracovníci se seznamují se závěry a doporučeními pedagog.
center a zajišťují individuální přístup dle závěrů poradenského
zařízení u žáků s lehčími formami poruch
• škola organizuje v každém ročníku na 1. stupni kroužek pro děti
s SVP, na 2. stupni je této problematice věnován volitelný předmět
seminář českého jazyka v 7. ročníku
• na škole pracují 3 asistentky pedagoga

• vyučující se v rámci dalšího vzdělávání účastní kurzů a seminářů k dané problematice – např. „Školní poradenské pracoviště
v praxi“ – účast vedení školy, VP, MP, dvě vyučující 1. st. – leden
2014, škola navíc minimálně 1x ročně zve odborníky z této oblasti
a daného semináře se účastní všichni vyučující (září 2013 – PhDr.
Zdeněk Martínek:„Práce se žáky s poruchami učení a chování“)
• úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Brně, Hybešova i Speciálním pedagogickým centrem v Brně,
Husovická, příp. s pracovníky OSPOD Šlapanice nebo Židlochovice
• každoročně zajištujeme odborníka na program Klima třídy (Mgr.
Cupalová)
• vyučující pravidelně kontaktují zákonné zástupce při řešení konkrétního problému, o jednání si vedou záznamy
• VP i MP se pravidelně účastní jednání se zákonnými zástupci žáků,
pokud se vyskytne výchovně vzdělávací problém u našeho žáka,
při závažnějších problémech jsou svolávány výchovné komise
• v rámci prevence školní neúspěšnosti nabízí pedagogové žákům
individuální konzultace k probíranému učivu
• škola připravuje zřízení školního poradenského pracoviště
Vysvětlivky použitých zkratek: VP – výchovný poradce, MP – metodik prevence, OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí, SVP –
speciální vzdělávací potřeby, ŠVP – školní vzdělávací program, LMP
– lehká mozková porucha.

Třídenní pobyt Kaprálův mlýn IX. třída
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Mgr. Pavel Polách, zástupce ředitelky ZŠ

Ekoolympiáda
V tomto školním roce naše základní škola zorganizovala
již sedmý ročník přírodovědné soutěže Ekoolympiáda. Školní kola proběhla ve školách z blízkého i vzdálenějšího okolí
během měsíce dubna. V úterý dne 20. května se uskutečnilo
oblastní kolo v naší škole. Oblastního kola se zúčastnilo téměř
120 žáků z deseti škol (Boleradice, Měnín, Nikolčice, Otnice,
Podolí, Sokolnice, Šaratice, Telnice, Újezd u Brna, Žatčany).
Žáci soutěžili v tříčlenných družstvech. Po prezenci a zahájení,
které proběhlo ve školní jídelně, všichni soutěžící vyplnili kvíz
a splnili výtvarný úkol na téma: vytvoření EKOPEXESA nebo
návrh vlajky EKOOLYMPIÁDY. Potom se všichni soutěžící přemístili na školní dvůr a postupně plnili úkoly na stanovištích,
které pro ně připravili žáci 8. a 9. ročníku pod vedením paní
učitelky Stanislavy Žáčkové. Úkoly na stanovištích byly zaměřeny nejen na znalosti, ale i na postřeh, sportovní schopnosti
a logické uvažování. Dívky z osmé a deváté třídy opravily testy,
spočítaly všechny body a paní ředitelka Jaroslava Olšanská na
závěr soutěže předala vítězným týmům diplomy a ceny, které
nám opět – již posedmé – věnovala firma Elektro Spáčil. Děkujeme paní Miladě Spáčilové za velmi pěkně připravené ceny

pro děti, které z nich měly velkou radost. Doprovázející učitelé
i provozní zaměstnanci se během dopoledne zúčastnili semináře na téma Globální výchova ve škole, který připravila Kristýna Hrubanová z brněnské společnosti NaZemi. Na oblastním
kole se nejlépe umístili žáci z Telnice, kteří zaujali tři nejlepší
místa. Družstvo z pátého ročníku naší školy, ve složení: Anežka
Fialová, Anna Horáčková a Linda Horáčková se umístilo na 3.
místě v kategorii starších žáků.
Mgr. Jitka Bublová

Ekoolympiáda 2014

Děkujeme všem rodičům a příznivcům naší školy za odevzdané vybité baterie, nefunkční elektrospotřebiče, náplně do tiskáren i starý papír.
Kontejner na papír bude i o prázdninách přistaven na školním dvoře.

Klub dětí a mládeže
Dobrý den, dámy a pánové,
rád bych se Vám představil. Jmenuji se Denis Drahoš a byl jsem
úspěšný ve výběrovém řízení
na vedení odpoledního Klubu
dětí a mládeže v parku u koupaliště v Újezdu u Brna. Mám
několikaleté zkušenosti s přímou
pedagogickou činností i vedením
zájmových vzdělávacích aktivit, a také jsem působil jako školní
preventista sociálně patologických jevů a vedoucí školní knihovny.
Město Újezd u Brna vyvíjí soustavnou činnost při zkvalitňování
společenského a kulturního života, jejíž nedílnou součástí je také

rekonstrukce klubovny Klubu dětí a mládeže v parku. Budu se
starat, aby klubovna nabídla dětem a mládeži bezpečný prostor
k trávení jejich volného času a poskytovala volnočasové a zájmové aktivity přispívající k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji našich
dětí a naší mládeže. Budu usilovat o to, aby Klub dětí a mládeže
byl nízkoprahovým zařízením zkvalitňujícím život a respektujícím
seberealizaci a hodnoty všech občanů.
Budu velmi rád, přijdete-li se všichni podívat na Den otevřených dveří. Datum a čas otevření bude řádně sdělen místním
rozhlasem a letáčky ve vývěskách.
Mgr. Denis Drahoš

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

37

Městská policie v Újezdu u Brna
Městská policie v Újezdu u Brna, tehdy ještě jako
obecní policie, působí v našem městě již od roku 1992.
Za tu dobu prošla naše společnost a obecní či městská
policie spoustu změnami. Co se však nezměnilo, a to
platí pro strážníky stále, je hlavně pomáhat lidem,
chránit jejich majetek, dohlížet na dodržování pravidel
občanského soužití a veřejného pořádku. Tyto úkoly jsou
dané přímo zákonem o Obecní policii. Kromě uvedených
úkolů ještě naši strážníci plní ve službě denně další úkoly, jako je dohled na bezpečnost přecházejících dětí na
přechodech pro chodce, provádějí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhalují a následně řeší přestupky proti BESIP, odhalují černé skládky
či nepovolené výlepy reklam a inzerátů. Také se věnují
neméně důležité věci, a to prevenci kriminality, přičemž
při besídkách s dětmi spolupracují s Policií ČR. Rovněž
naši senioři jsou seznamováni s nástrahami dnešní
doby. Výčet úkolů je velký. Na naši městskou policii se
může každý bez obav se svým problémem či podnětem
obrátit, strážníci slouží, ať už ve službě nebo na telefonu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonní číslo je
stále stejné, a to 602 500 584.
Zabezpečení obydlí před odjezdem na dovolenou
Blíží se doba dovolených a prázdnin a tak prosíme naše
občany o pozornost při zabezpečení jejich domovů. Níže
uvádíme několik rad a doporučení:

1) Před Vaším odjezdem informujte své sousedy a požádejte je o jejich občasnou kontrolu obydlí, rovněž
je požádejte o vybírání poštovní schránky (přeplněná
schránka je jasným signálem pro potencionálního zloděje, že se delší dobu nezdržujete doma).
2) Nenechávejte zatažené závěsy či žaluzie na oknech.
3) Požádejte své příbuzné či dobré sousedy o otevření
oken a vyvětrání, případně zalévání květin.
4) Neupozorňujte okolí zbytečně předem na svůj odjezd
na dovolenou.
5) Je vhodné pořídit si elektronické zabezpečovací zařízení s napojením na hlídací službu nebo na Váš telefon
(v případě narušení objektu volejte naší městskou policii, která vám objekt zkontroluje).
6) Nezapomeňte uzavřít všechny vstupní dveře, ale i balkony a sklepní okénka nebo okénka na toaletách.
Upozornění a výzva našim cyklistům
V poslední době se rozmohl nešvar u našich cyklistů, a to
u všech věkových kategorií, kteří využívají chodníky v našem
městě jako cyklistické stezky, ač jimi nejsou. Množí se stížnosti
ze strany chodců na cyklisty. Chápeme, že na průtahu naším
městem je hlavně v dopravní špičce velký dopravní ruch, ale
chodníky slouží pro pohyb chodcům a ti nemohou být cyklisty ohrožováni. Bohužel se již stalo, že došlo ke srážce chodce
s cyklistou na chodníku. Upozorňujeme tedy všechny cyklisty,
aby k jízdě užívali vozovku a ne chodník.

Statistika Městské policie újezd u brna za rok 2013
Obec
Počet obyvatel
Počet zaměstnanců MP celkem
Z toho počet strážníků s osvědčením
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení)
Z toho odhad kolik strážníků se podílí
na výslednosti MP
Počet přestupků vyřešených
v dopravě
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Újezd u Brna
3110
3
3
0
3
173

Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

61
1
111
10.400,- Kč

Počet přestupků - ostatní
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

59
13
1
45
6.600,- Kč

Statistika Městské policie újezd u brna za rok 2013
Počet řešených přestupků v dopravě
zařazených do bodového systému
(bez měření rychlosti)
Počet řešených přestupků v dopravě
zařazených do bodového systému
- překročení max. povolené rychlosti
Počet řešených přestupků v dopravě
zadržených řidičů motorového vozidla
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky
Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových pokut

0
0
0

232
17.000,- Kč

Počet důvodných podezření o spáchání
trestného činu oznámených Policii České
republiky
Počet případů použití služební zbraně
strážníky
Počet útoků na strážníky
Zadrženo hledaných osob
Nalezeno vozidel v pátrání
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)
Předvedeno osob dle § 13 odst.
Odchyceno zvířat
Provedené kontroly řidičů vozidel

56
0
0
1
0
2
1
47
92

Za městskou policii: Petr Macák, velitel MP
Podpis smlouvy s JMK o spolufinancování nového policejního auta dne 13.12.2013

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města a JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK
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Nové auto městské policie

Předání nového auta Městské policii dne 25.2.2014

Předání medaile za zásluhy o bezpečnost města obdržel Krajský velitel policie a pan starosta ThDr. Jan Hradil. Th.D. dne 1.4.2014
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rozdávání bezpečnostních pásek, které hradilo město Újezd u brna

Bezpečnostní pásky rozdávali v MŠ mjr. Mgr. Petra Vedrová, plk. Ing. Jaromír Novotný a por. PaeDr. Bohumil Malášek

i v ZŠ dne 25.2.2014
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bezpečnostní pásky pro mš a zš hrazeno městem

Rozdávání bezpečnostních pásek v ZŠ

reflexní tašky pro penzion a dps hrazeno městem

Předávání reflexních tašek v DPS dne 16.5.2014
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Naši hasiči
V poslední době se hasiči Města Újezd u Brna svojí vybaveností zcela profesionalizují. O novém hasičském autě jste již
byli informováni, ale mají další nové, a to je na rychlou přepravu lidí – Dacia Duster 4x4, kterou jsme zakoupili hasičům
s pomocí dotace JMK. Ovšem i vybavenost osobního hasičského oblečení přesáhla očekávanou míru. I zde jsme obdrželi
dotaci. Zakoupili jsme profesionální úbory včetně dýchacího
zařízení, a to v ceně 292.751,84 Kč. Naši hasiči také nacvičují,
aby pro ně nebyly některé události překvapivé.
starosta města

Hořící auto - zásah

Výroční schůze Jednotky dobrovolných hasičů, konaná dne 16.2.2014

Dětská hřiště – vandalismus
Zdá se to až neskutečné, hraničí to se zlobou a pitomostí. Nedávno bylo zjištěno nejen městskou policií, ale i pracovníky města,
že nějaký vandal obchází dětská hřiště, která poškozuje, znehodnocuje, ale hlavně vůbec si neuvědomuje dopad své činnosti.
Vyšroubované šrouby, mechanické poškozování vlastních hraček je něco, co nesnese jakýkoli komentář – pomozte a sledujte
prapodivné jedince a hned věc nahlaste naší městské policii, tel. č.: 602 500 584. Děkujeme
starosta města

Klíče
Naše město má dnes tolik nemovitostí, že jsme byli nuceni zakoupit samostatnou skříň na klíče tak, aby v jednom místě na
radnici byly všechny dostupné klíče města. Hádejte, kolik je tam uložených klíčů – 300 ks a není to stále všechno.
starosta města

Defibrilátor
Naši městští policisté nebyli vybaveni pouze novým autem, ale také defibrilátorem, co to je? Je to přístroj, který má u sebe
v autě naše městská policie a v případě zástavy srdce je možno jej použít jako první pomoc, než přijede lékař.
starosta města
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

43

Zpráva ÚO SD za rok 2013
Dne 20.3.2014 byla výroční členská schůze Svazu diabetiků v Újezdu u Brna, kde byla podána zpráva
o hospodaření a činnosti za rok 2013. Celkem bylo uspořádáno a zajištěno 7 vycházek a výletů a jeden týdenní
pobyt v Luhačovicích. Nejméně 2x se sešel výbor organizace na přípravě každé akce.
Jedním z nejlépe hodnocených byl výlet do Kroměříže. Ten byl uspořádán na základě požadavku členů, protože již v předchozím rokem se toto město zapsalo do
paměti hezkým náměstím a překrásným arcibiskupským
zámkem a jeho okolím. Tentokrát jsme využili nově
zřízenou vyjížďku lázeňským vláčkem v podzámecké
zahradě. Přes mírně větrné, ale slunečné počasí nás vláček provezl zahradou o veliké rozloze a viděli jsme řadu
zajímavostí, kam bychom při normální pěší prohlídce
ani nedošli.
Původně byla zahrada jen zelinářskou a květinovou
zahradou pod hradem na prostorách k řece Moravě. Od
15. století se měnilo její poslání i vzhled a v 17. století
byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování
zámku až ke schodišti u řeky. V 19. století došlo k dalšímu přebudování zahrady na stylový krajinářský park
o velikosti 64 ha, využívající provedené regulace řeky
Moravy a odvodnění bažinatého lužního lesa. Bohatým
využitím vodní složky (potůčky, rybníky), botanickou
skladbou luk i porostů s romantickými stavbami (Pompejánská kolonáda, Paví dvůr,
Rybářský pavilon, Colloredova
kolonáda) a sochařskou výzdobou (busta arcib. Rudolfa
Jana, busta arcib. Sommerau-Beckha) se řadí k předním
evropským krajinářským parkům. Ozvučení jednotlivých
vagonků při podrobném výkladu průvodkyně bylo velmi
příjemné a se vším jsme byli
srozumitelně seznámeni.
Po této vyjížďce jsme
navštívili muzeum obrazů
a tvorby malíře Maxe Švabinského přímo na náměstí.
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V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr umělcova díla. Téměř 130 originálů (olejomalba, grafika,
kresba) představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Jelikož byl Švabinský vynikajícím portrétistou a figuralistou, tak velká většina Švabinského prací v kroměřížské
expozici jsou portréty figurální práce. Na spoustě těchto
portrétů jsou vyobrazeni příslušníci Švabinského rodiny.
Je zde například perokresba Maminka, Teta Máry, Babička, Malá a Velká rodinná podobizna a řada dalších.
U málokterého z umělců generace 90. let devatenáctého století, můžeme pozorovat tak soustředěný zájem
o nejbližší okolí a osoby, které jej denně obklopují, jako
právě u Švabinského. Rozepisovat se o malířských dílech
jednotlivě nebo alespoň po tématech by zabralo několik
stránek. Dále zde jsou vystaveny krásné malířské detaily
závěsů, papouška sedícího na tyči ovinuté drapérií, kytice ve džbánu, či krabice s motýly nade dveřmi a jiné,
které prozrazují Švabinského rozkoš z malování. Vytvořil
také četné návrhy na poštovní známky, bankovky a plakáty. Švabinský se proslavil precizností a vysokou kvalitou své portrétní práce. V roce 2013 bylo 140. výročí
jeho narození.
I v letošním roce se budeme snažit zajistit stejně pěkný zážitek pro naše občany.
Lubomír Fraj

Výlet do Kroměříže

Čistička, my a cena
Čističku odpadních vod v Újezdu u Brna provozuje město. Není to jednoduché. Je s tím spousta starostí, ale bylo to dobré
rozhodnutí, protože, pokud bychom dali ČOV provozovat některé soukromé firmě, by bylo stočné v našem městě mnohem dražší.
V letošním a loňském roce jsme museli do námi vybudované ČOV zabezpečit:
1) vybetonování dna zdrže odolným betonem proti agresivitě fekálií;
2) nová čerpadla;
3) nová česla;
a to v hodnotě –
2012

2013
2014

právě probíhá

Výměna výtlačného potrubí
Oprava přečerpávací stanice ČOV
Výměna tyčí čerpadla v armaturní komoře
Výměna ultrazvukových snímačů
Injektáž výronů
Vybetonování dna zdrže
Oprava dmychadel
Čerpadlo Grundfos
Macerátor pro ČOV
Kompozitní prvky pro ČOV - česla
Celkem

16.500,00 Kč
74.000,00 Kč
71.120,00 Kč
34.200,00 Kč
37.443,04 Kč
517.166,30 Kč
161.643,92 Kč
33.660,25 Kč
163.690,31 Kč
175.744,00 Kč
1 285.167,82 Kč
starosta města

Pracovní skupina
Není možné si nepovšimnout, že se pohybují po Újezdu lidé
v označených montérkách a že tito lidé jsou technickou silou
města. Kromě původních pár zaměstnanců přibyli i lidé, kteří
dlouhodobě nemohli nalézt práci. Vyřídili jsme celkem 11 dotací,
takže na platy těchto osob nedoplácíme, protože plat je kryt z dotačního titulu pracovního úřadu. Dotace jsou různé. Od 12.000,- Kč

do 16.000,- Kč. Těmto lidem je přímo nadřízeným vedoucím pan
Petr Suchý. Každý den ráno je malá porada o tom, co se ve městě
musí opravit, co je zapotřebí udělat. Věřte, že toho není málo, od
oprav chodníku, prací natěračských i malířských atd.. Obrací se na
nás i občané města, kteří jsou osamoceni a nemají dostatek sil si
některé věci odstěhovat, přenést – zabezpečit. Denně se potkává-

Auto na odvoz starších občanů k lékaři

Nejlepší pracovník - pan Vlastimil Rozprým
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Pracovní skupina
me s potřebou takovýchto lidí. Tato pracovní skupina zabezpečuje
úklid košů, našich malých sběrných míst, včetně poskytnutí auta
na odvoz starších nemocných občanů k lékaři. Je to globální služba
lidí, kteří svojí činorodou prací zabezpečují zdravý chod města. Je
jim zapotřebí poděkovat. Začíná to Jurou Veselým, panem Leukertem, panem Suchým, ale i zvláště šikovným a na vše připraveným
Vlastíkem Rozprýmem, který byl v minulém měsíci vyhodnocen
nejlepším pracovníkem města.
Naše pracovní skupina však nepracuje pouze na úklidu a sekání trávy ve městě, kupř. když je nějaký problém nebo kalamita

v naší čističce odpadních vod, nastupuje skupina okamžitě bez
jakéhokoli reptání na tuhle těžkou, ne zrovna voňavou práci.
Letošní zima, všichni dobře víme, nebyla tak náročná. Zůstává
však pravdou, že tři kalamitní období námraz zvládli excelentně.
Pravděpodobně jste si také všimli, že byla zavedena služba, jak
na podzim, tak na jaře, úklid biologického odpadu ze zahrad,
a tím se snížila potřeba tolik pálit a znečišťovat ovzduší města.
Naše pracovní skupina je dnes zcela profesionálně vybavena.
Nová technika:

Petr Suchý a moped Kentoya pro úsporný přesun po městě

Dakr 500 sypač

Dakr 500 - mulčer + řiditelná sedačka

Nová vysokozdvyžná plošina SKY Jack 12 m

Pracovní skupina má šikovné zázemí v bývalém areálu MB
Realu, vlastní šatny, kancelář, ale i skladovací prostory. Zažádali
jsme o dotace na zakoupení čistícího vozu, starý již dosluhuje
a předpokládaná dotace dle akceptace činí 2.933.766,- Kč. Dále
jsme dostali dotaci na linku – kompostárnu, která bude vlastně
pojízdnou. U každého domu nejen, že bude sbírat odpad ze za-

hrad, ale rovnou ho bude zpracovávat. I zde jsme dosáhli na dotaci,
a tak, pokud Vám budou někteří trvale opoziční lidé vykládat, že se
nic nedělá, nebo že se dělá hloupě, nevěřte jim. S negativismem
a pomluvami nejde bojovat. Zdržuje to, udělejte si úsudek sami.
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starosta města

pLÁN OPRAV
Protože jsme byli některými opozičními zastupiteli obviněni, že nemáme plán budování města, tak nezbylo, než jim odpovědět, že opět nemají pravdu. Již před 14 lety jsme měli plán, který byl oficiálně přijat jako plán a byl v podstatě splněn. A nyní Vám
opět předkládáme plán, který by se měl splnit za následující 4 roky.
starosta města
Plán:
Podepsaní zastupitelé města přichází
s tímto koncepčním návrhem
na rozvoj města s 5letým plánem
1) Komunikace:
a) údržba všech stávajících komunikací;
b) zbudování nových komunikací včetně přípravy
projektové dokumentace, a to Rychmanov navázat na
ukončenou komunikaci při výstavbě domova důchodců
tak, aby ulice Rybářská byla zokruhována;
c) ulice Za Humny na Rychmanově od evangelického
kostela až po parčík s pietou tak, aby byla možná výstavba ze stodol a protějších tálků;
d) zbudování komunikace včetně chodníků (od Valíkova
až opět k parčíku s pietou Valíkáč);
e) nutno zbudovat chodník k MB Realu – sběrný dvůr.
2) Za Tratí – zbudování kompletní infrastruktury včetně
silnice a chodníku až k obřadní síni. Nutno zabezpečit,
vytipovat a připravit pozemek pro výstavbu obchodního
domu.
3) Kompletní koncept zpracování území bývalého MB Realu včetně možnosti zbudování obchodního domu.
4) Starý rychmanovský most – rekonstrukce.
5) Koupaliště a volnočasové prostory na pozemku koupaliště – polyfunkční sportoviště.
a) objekt ZŠ vymístit kurty. Z kurtů připravit jedno pořádné polyfunkční hřiště pro účely školy;
b) generálně opravit stávající tělocvičnu - zateplit, nová
okna.

6) Všechny nemovitosti města, které nemají tepelný koeficient, zateplit a nová okna.
7) Dokončení hřbitova.
8) Vojenský objekt.
9) Revitalizace parku u koupaliště.
10) Využití klubovny v parku, popř. stavební opravy.
11) Územní studie – lokalita 5 u DPS, toto ukládá náš
uzemní plán.
12) Protipovodňová opatření města vázána na dokončení
pozemkové úpravy.
13) Zokruhování vodovodů:
- ulice U Hřiště – Masarykova;
- ulice Nádražní – 9. Května.
14) Lokalita Nad Sklepy.
15) Lokalita Nám. sv. Jana.
16) Chodník, parkoviště U Hřiště, zastávka BUS U Hřiště.
17) Chodník ulice Komenského – od pošty k firmě Kangaroo.
18) Chodník až do úrovně MB Realu.
19) Vybudování nové knihovny.
V Újezdu u Brna dne 2.8.2013
Hradský Karel, ThDr. Jan Hradil, Th.D., Martina Matějková,
Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Mgr. Markéta Markelová, Bohuslava
Rambousková, Mácová Ivana, Ing. Pavel Petlák, Ing. Antonín
Dvorník
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Návrh řešení zástavby za DPS na Rychmanově
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Rozhodnutí o odkupu pozemku
Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém zasedání dne
9.12.2013 rozhodlo, že pozemky, na kterých stojí stavby města a jsou v majetku soukromých osob, bude město vykupovat
za částku ve výši 450,- Kč/m2. Náklady s geodetickým zaměřením pozemku uhradí město. Na straně druhé - pozemky
města, které se nacházejí pod nemovitostmi soukromých
osob, bude prodávat město za 450,- Kč/m2. Geodetické zaměření pozemku uhradí soukromá osoba /stavebník/.

Bude-li město, po vyvěšení záměru, prodávat pozemek
města, který bude sloužit k výstavbě nemovitosti, bude činit
cena za 1 m2 minimálně 1.000,- Kč, pokud nabídka po vyvěšení nebude změněna vyšší nabídkou zájemce. Zaměření
pozemku si provede ten, kdo hodlá pozemek koupit.
rozhodnutí Zastupitelstva města

Konečně jsme si koupili pozemek
Stále slyšíme, že různá města a obce prodávají stavební pozemky, že se s pozemky všelijak obchoduje, a tak je nutno říct,
že Město Újezd u Brna zcela minimálně pozemky prodává.
Každý prodej (záměr) bez výjimky paní referentka Mrkvicová
vyvěsí na portál města. Dle zákona čekáme na nabídky, zda
přijdou či nepřijdou. Že bychom však spontánně prodávali
pozemky města, tak to tedy v žádném případě.
Důvodem našich nákupů je získat pozemky pro jednoduchou komplexní pozemkovou úpravu Stará hora, abychom
mohli zabezpečit společná zařízení pozemkové úpravy – komunikace. V Újezdu u Brna probíhají dvě pozemkové úpravy
– v podstatě celého katastru. Pouze pro připomenutí:

1) Koupili jsme MB Real, a u MB Realu ještě 1 ha navíc.
2) Koupili jsme naproti prodejně Elektro Spáčil dům č. p. 170,
ve kterém jsou 4 byty a bude tam nová prostora pro Městskou Jiráskovu knihovnu.
3) Budovu Telecomu na ulici U Hřiště.
4) Vykupujeme také pozemky, které přechází do městského
zařízení, ale taktéž prodáváme lidem pozemky, kteří mají
na pozemcích města svoje nemovitosti – garáže, chodníky,
komunikace atd. Je to pracná a složitá záležitost. Nejenže
pozemky nemusí zaměřit, ale poté i vykoupit a zaplatit.
starosta města

Archiv města
V 1. patře budovy Radnice, dveře č. 13 je umístěn archiv
města – spisovna. Díky Bohu, protože ještě před pár lety
bylo obtížné dohledávat dokumenty, které byly uloženy ve
více místnostech, a to bez řádu. Dokonce zde byl kolem roku
1995 archiv i neoprávněně zlikvidován.
Výkon spisové služby se řídí zákonem 499/2004 Sb. Spisovna je vybavena programem pro zpracování archivního
a spisového materiálu. Jednotlivé dokumenty, které jsou
mi předávány do spisovny, a se kterými se již bezprostředně nepracuje, ukládám do jednotlivých krabic. Poté krabice
označím příslušnými údaji, očísluji a zapíši do PC programu.
Teprve potom jsou ukládány do příslušných regálu tak, aby
byly snadno dohledatelné. Řídím se „Spisovým a skartačním řádem města“, který Rada města Újezd u Brna přijala
v březnu 2012 na svém 50tém zasedání. Ve spisovně je

vytvořen také digitální archiv města, kde jsou zaevidovány
všechny nosiče, které se ve spisovně nacházejí.
Závěrečným procesem spisové služby je vyřazování dokumentů. Jeho smyslem je posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie za účelem
trvalého uchování, nebo o jejich vyřazení a zničení - coby
dokumentů bez trvalé hodnoty. Dokumenty trvalé hodnoty
našeho úřadu se předávají Státnímu okresnímu archivu Brno
– venkov, který sídlí v Rajhradě.
Náš archiv je tříděn podle druhů dokumentů – např.
samostatně jsou umístěny dotace, stavební sekce, majetek
města, zápisy z komisí, plynofikace, vodovody a kanalizace
další.
Magdalena Pízová
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Podařilo se!
5 let trvala jednání s orgány Správy železniční a dopravní
cesty, ale i se státní správou o odkoupení pozemku, na kterém
leží cesta za tratí. Jde tedy o cestu při vjezdu do Újezdu kolem
zahradnictví paní Rolencové, k obřadní síni – hřbitovu. Cesta
nebyla naše, nemohla se tedy opravovat. Lidé nemohli stavět.
Požadavek SŽDC byl ve výši 1.300.000,- Kč za pozemek, avšak
po zdlouhavých vyjednáváních jsme snížili cenu za pořízení
pozemku na pouhých 312.000,- Kč. Nyní je cesta naše, máme
vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povo-

lení na část ulice Za Tratí, která obsahuje kanalizaci, vodovod
a plynofikaci. Zbývá dokončit zbývající část této lokality včetně kompletní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení..
V současné době nám zabezpečuje zbývající dokumentaci
veškerých inženýrských sítí v této lokalitě Projekční kancelář
Arekop Zlín.
Jenom ty peníze, snad se podaří získat dotaci.
starosta města

Geografický informační systém města Újezd u Brna
Po přečtení nadpisu tohoto příspěvku se hodně čitatelů zeptá:
co je to „Geografický informační systém“, (zkráceně GIS), pro co
je to dobré, co to přinese mě, co to přinese městu a jistě i další
otázky. Zkusím na některé otázky odpovědět v tomto příspěvku.
Nejdřív co to vůbec ten GIS je. Řečeno trochu odborně, je to
získávání geografických dat, jejich ukládání a vizualizaci v počítači. Geografickými daty jsou například průběhy inženýrských sítí
(plyn, voda, elektrika, kanalizace, sdělovací vedení a další). Dále to
mohou být výškové poměry terénu, vyjádřené vrstevnicemi nebo
body s nadmořskou výškou, polohy dopravního značení, polohy
veřejného osvětlení, polohy a druh veřejné zeleně, povrchy komunikací a chodníků, polohy a druhy památek, soch, pomníků a tak
by se dalo pokračovat dál. Zkrátka je to systém, který na malé ploše
soustřeďuje velké množství dat s možností zobrazení jejich polohy,
průběhu a doplňujících informací.
Co to komu přinese? Asi každého bude zajímat co to přinese mě
osobně. Pokusím se vyložit tuto ošemetnou otázku. Tento informační
systém, dále jen GIS – aby to nebylo tak dlouhé :-), je tvořen v programu MISYS. Dá se říct, že základem tohoto programu je Katastrální
mapa a k ní příslušný písemný operát (údaje o parcelách, stavbách,
vlastnících, aj.). Na počítači se dá v jedné vrstvě zobrazit Katastrální
mapa a v dalších vrstvách jednotlivé inženýrské sítě a další věci, které
budou předmětem GISu. Každý vlastník pozemku, stavby, nebo
eventuální kupec parcely se může podívat kudy vedou jednotlivé
inženýrské sítě, co se nachází v okolí jeho zájmu. V neposlední řadě
bude součástí GISu územní plán, pokud bude zpracován i plán záplavových území, apod. To vše mě může a mělo by zajímat.
Co to přinese městu? Jednak to co každému jednotlivci, navíc
bude město vidět celkové rozmístění inženýrských sítí, zeleně,
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druhy povrchů komunikací, aj. Město tak může plánovat investice
ať už do nových projektů, oprav nebo rekonstrukcí. Většina dat uložených v GISu má souřadnice shodné s Katastrální mapou a je tedy
je možné venku vytyčit a tím vyznačit jejich polohu. To je důležité
především u sítí uložených pod zemí. Navíc může projektantům
nebo zájemcům o stavbu, koupi pozemku poskytnout co nejvíc informací. Říká se, že informace jsou dnes docela drahá a ceněná záležitost. Vedení města však chce poskytnout tyto informace zdarma, veřejným přístupem na počítači určenému k tomuto účelu.
Nabízí se další otázka. Kdy to všechno bude k mání? Jednoduchá odpověď mě nenapadá a slibovat věc tohoto rozsahu si
netroufám. Ale: program MYSIS je na úřadě v provozu. Jeho
obsahem je zatím Digitální katastrální mapa intravilánu města
s písemným operátem a ortofotomapou (letecké snímky území). V extravilánu probíhá pozemková úprava, po její dokončení
bude celé katastrální území v digitální formě. Dále je hotový zákres vodovodních řadů s vyznačením hydrantů a šoupátek. Zaměřeny a graficky zpracovány byly asi dvě pětiny kanalizace ve
městě. Na další části se pracuje. Obsahem je i průběh plynovodů
a elektrických vedení (NN a VN). Tyto sítě budou aktualizovány,
grafika upravena a převedena do programu MISYS.
Shrnuto a podtrženo: za půl roku tvorby GISu je už něco vidět, na
dalším se systematicky pracuje. Myslím si, že nejdůležitější krok byl
ten první. Rozhodnout se tento systém vytvořit, protože bude jednou
pro vždy sloužit každému stávajícímu obyvateli města a i těm potencionálním. Za to patří dík panu starostovi a zastupitelům města, kteří
se takto rozhodli.
Nositel projektu Ing. František Nádeníček

Pohřby ve smuteční síni
Nová smuteční síň v Újezdu u Brna u hlavního hřbitova byla slavnostně otevřena dne 26. září 2012 koncertem mistra Václava Hudečka. Od otevření tedy uběhl rok
a půl. Za tuto dobu již posloužila 16krát k rozloučení se
zesnulými.
Celá tato prostora je uzpůsobená k důstojnému smutečnímu obřadu. Místnost je v zimě vždy vytopená. K sezení je cca 80 míst - ovšem do celé obřadní síně se vejde
až 150 osob. Hudbu či písně k obřadu si může pozůstalá
rodina vybrat sama. K pronajmutí jsou ale i varhany, kde
může zaznít hudba živá. Cena za využití smuteční síně
činí částku ve výši 3.000,- Kč s DPH, k tomu je třeba dodat, že Město Újezd u Brna stále vyplácí občanům města
Újezd u Brna pohřebné ve výši 5.000,- Kč.
Jak je mylně vykládáno občany města, obřady neslouží jen pro „nevěřící“. V únoru byl například smuteční
obřad vykonán za přítomnosti pana faráře z Otnic.
Smuteční síň byla dne 9. února 2014 dozdobena - barevnou vitráží (skleněnou mozaikovou výplní) do tvaru
kříže, která vhodně doplňuje atmosféru smuteční síně
a živými palmami. Dále byl dne 11. března 2014 připevněn na stěnu kovaný černý kříž o rozměrech 1600x1000
mm se symbolem hvězdy – tzn. symbol naděje.
Kohokoli z Vás zasáhne v rodině bolestná, avšak nevyhnutelná událost smrti blízkého, může využít této
služby města. Kontaktní údaje: Magdalena Pízová, tel.
č.: 544 224 336.

Nové palmy ve smuteční síni

Magdalena Pízová
Stav obyvatel v Újezdu u Brna v roce 2013
Počet obyvatel v prosinci 2013:
3137
muži: 1526, ženy: 1611
tedy o 100 občanů více než na konci roku 2012
Nový hydraulický vozík pro smuteční síň

Počet odstěhování:
Počet narozených dětí:
Počet úmrtí:
Počet sňatků:
Počet pohřbů ve Smuteční síni:

69
30
36
z toho 10 v Újezdu u Brna
10
16
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Honební společenstvo HUBERT - Újezd u Brna
Jak to bylo s honitbou Honebního společenstva
HUBERT - Újezd u Brna a jak je to nyní?
Kolem újezdské honitby je spousta otazníků a nejasností,
a tak je nutno nejdříve vysvětlit jakou strukturu má vlastně celý
systém naší myslivosti na katastru města Újezd u Brna. Po založení Honebního společenstva HUBERT – Újezd u Brna dne 20.9.
2002 v čele se starostou MUDr. Josefem Klíčem, bytem Aarau
7, Švýcarsko, byla výborem najata honitba dne 25.5.2003 panu
MUDr. Josefu Klíčovi za částku, která nestačila na zaplacení nájemného, jak se zavázal.
Od chvíle pronájmu honitby přichází jeden problém za
druhým. Někteří členové mysliveckého sdružení dostali zákaz
k účasti výkonu práva myslivosti ze strany pronajímatele.
Lidé, kteří mohli léta svoji myslivost vykonávat na katastru
města, najednou měli doma lovecké zbraně, ale to bylo vše. Když
přišel signál, kdy byl znovu zvolen starostou Honebního společenstva HUBERT /na schůzi dne 12.11.2011/ a honitba bude pronajata MS DIANA se sídlem 9. května 826 zastoupená předsedou
JUDr. Milošem Jedličkou /náj. smlouva podepsána dne 22.2.2013
do roku 31.3.2023 MUDr. Josefem Klíčem, honebním starostou /
Na schůzi valné hromady v roce 2012 jsou odvolání místní členové
výboru i s hospodářem a zvoleni blízcí panu MUDr. Josefu Klíčovi
z důvodu operativnosti.
Na základě těchto skutečností již od září 2012 do prosince 2012
nebylo umožněno místním vykonávat právo myslivosti toto právo
měli jenom známí. Při kontrole „Hlášení o odlovu a úhynu zvěře
„bylo zjištěno, že u 11 místních členů byly zfalšovány podpisy při
výdeji plomb a průvodek k odstřelené zvěři kdy, již místní neměli
právo k výkonu myslivosti.
Takové jednání falšování podpisů nebylo jediné. Odvolávali
se na toto jednání členové, ale nebyli vyslyšeni, protože vše bylo
podřízeno jedné osobě.
Na „VÝZVU“ členů Honebního společenstva HUBERT Újezd
u Brna svolává výbor v čele se starostou MUDr. Josefem Klíčem
mimořádnou schůzi Valné hromady Hon. spol. HUBERT účelově do
Hotelu Slávia BRNO. Na této schůzi byli odvoláni členové výboru
v čele jeho starostou. Další schůze valných hromad byly svolány
do restaurace RYCHTA v Újezdě u Brna, kde byl zvolen nový výbor
Hon. společenstva HUBERT v čele s panem Janem Hýblem.
Na neplatnost těchto schůzí podává MUDr. Josef Klíč žalobu
k Okresnímu soudu BRNO - venkov a na schůzi podává druhou
žalobu pan Jiří Jedlička.
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V roce 2013 vykonává právo myslivosti MS DIANA Újezd u Brna
bez přítomnosti místních členů. Dne 23.9.2013 podává výbor
Hon. společenstvo HUBERT výpověď z pronájmu honitby ke dni
31.12.2013. Na tuto výpověď nájemní smlouvy podalo MS DIANA
žalobu u Okresního soudu Brno – venkov. Usnesením okresního
soudu bylo přiznáno právo k výkonu práva myslivosti – dočasně
– Hon. společenstvu HUBERT Újezd u Brna do vynesení rozsudku.
Od zvolení nového výboru jsou zasílány požadavky na předání dokumentace honebního společenstva, též i účetní agendy.
Při částečném zaslání účetní agendy bylo zjištěno, že od roku
2009 – 2011 byly proplaceny částky za lesnické práce, není
známo o jaké práce se jednalo a na kterých pozemcích, protože
honební společenstvo není vlastníkem pozemků a Město Újezd
u Brna na výsadbu též pozemky nevyčlenilo. Tyto práce dle faktur si objednal MUDr. Josef Klíč. Dále bylo zjištěno, že z peněz
honebního společenstva byly placeny částky na opravu os. auta
a též povinné ručení. Honební společenstvo však os. automobil
nevlastní.
Honební společenstvo HUBERT pod vedení starosty MUDr.
Josefa Klíče nevyplatilo nájemné za rok 2012, jak bylo v usnesení ustavující schůze.
Z částečného předání účetnictví vyplývá, že od roku 2002
do roku 2009 nebylo vedeno účetnictví a není známo, jak bylo
placeno nájemné za pronájem honitby a podávána Daňová
přiznání.
Na základě „Výzvy“ k předání dokumentace Hon. společenstva byly zaslány pouze zápisy z valných hromad roku 2011
a 2012, u kterých nebyly doloženy „Plné moci„. Dále nebyly
předloženy další dokumenty, jak ukládá Zákon 449/2001 o myslivosti.
Z dostupných materiálů vyplývá, že finanční hospodaření
probíhalo ve spojení Honební společenstvo HUBERT zastoupené starostou MUDr. Josefem Klíčem a pronajímatelem honitby
též panem MUDr. Josefem Klíčem pod stejným IČ 71161325
a jménem.
Za veškerou činnost Honebního společenstva HUBERT nese
zodpovědnost statutární zástupce.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem za projevenou důvěru, kterou jste nám dali všichni v minulých schůzích valných
hromad.
Karel Hrad - člen výboru HS - HUBERT

Újezdská notička
V dubnu tohoto roku přijeli
malí houslisté z blízka i z daleka změřit svoje houslové umění do Újezda u Brna na naši
houslovou soutěž. V letošním
pátém ročníku se sešlo rekordních 45 soutěžících z 12-ti hudebních škol. Velká pochvala
patří našim houslistům, kteří
nás skvěle reprezentovali.

Jamírek dětem
Naše dětská cimbálová muzika Jamírek byla pozvána
do ZŠ v Otnicích, aby uspořádala koncert pro žáky zdejší
školy. Mladí muzikanti se velice zodpovědně zhostili tohoto úkolu a připravili pro svoje vrstevníky program, který
se skládal z lidových písniček z různých regionů. Například
z Brněnska, Moravského Slovácka, Uherskobrodska.
Na závěr svého vystoupení
uspořádali členové Jamírku i malou přednášku o cimbálu spolu
s ukázkou hry na tento nástroj. Žáci
otnické školy si mohli zblízka cimbál i prohlédnout.

Další akce nás čeká v nejbližších dnech. Zúčastníme
se přehlídky Brněnsko tančí a zpívá, které se uskuteční
na nádvoří Staré radnice v Brně..
Vilma Novotná
Nadační fond JAMIRO

Dětský lidový soubor Jamírek využil pozvání na Velikonoční
slavnosti v Brně na náměstí Svobody, kde zahájil, spolu se starostou
Brna-střed Mgr. Liborem Šťástkou,
týden velikonočních trhů a kulturních vystoupení. Pro naše malé
tanečníky to byla velká zkušenost.
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Újezdská Rozmarýna – výstavy
Vedle pěveckých vystoupení vstupuje Újezdská Rozmarýna do
povědomí lidí i svými výstavami. Tentokrát jsme se zaměřili na zajímavé výtvarné projevy.
Výstava „Pestrost výtvarných technik se špetkou
vánočního kouzla“ se konala dne 29.11. – 1.12.2013. Svými
výrobky nás tentokrát potěšily tři brněnské výtvarnice.
Jarmila Lejsková, absolventka SUPŠ Brno, vystavovala keramiku.
Eva Pokorová předvedla různé výtvarné techniky. Keramické
plastiky i práce na hrnčířském kruhu, malované vitráže, keramiku jako
šperk, šperky ze skla, drátků a korálků.
Dana Havlíková zaujala kouzly s patchworkem. Od různých
drobností, tašek, polštářků až po velké přikrývky.
Na vernisáži výstavy zahrál brněnský kytarista Dušan Sedláček.
Předvánoční výstava návštěvníky potěšila i inspirovala k vánočním dárkům.
První výstava v roce 2014 se konala 11.4. – 13.4. pod názvem
„Fantazie v rukou ukrytá“.
Svoje práce nám přijely ukázat až z Tetčic u Brna paní Jaromíra
Buchtová a její dcera Aneta.
Jaromíra Buchtová nám přivezla svoje výšivky. Jejich provedení je dokonalé. Tvoří hlavně křížkovou technikou, která je jednou
z nejstarších vyšívacích technik. Kochali jsme se pohledem na její

nástěnné obrazy jemných a křehkých dam i na ukázku replik historických výšivek na potahy křesel. Také její patchworkové práce, (tj.
sešívání malých kousků látek do obrazců) byly precizní.
Dcera Aneta, která vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu,
obor návrhářství oděvů, představila svoje návrhy a kreslené studie
společenských šatů.
Oživením vernisáže byla folková hudba Bratří Buchtových
a spol. Společně s nimi si zazpívali i návštěvníci vernisáže, která se
protáhla do pozdních hodin.
Připravujeme další akce - výstavy, folklorní vystoupení a přednášky, na které vás srdečně zveme. Jejich seznam najdete na vývěsce
Újezdské Rozmarýny.
Nejbližší akcí je výstava Z POD OKRAJE, Petry Buchtové a jejích
žáků, ve dnech 20. 6. – 29.6.. Výstava představuje malby a kresby
s námětem skrytého života látek, drapérií, různých tkanin a nejroztodivnějšího textilního materiálu. Petra Buchtová vyučuje na zdejší základní škole výtvarnou výchovu. V průběhu času na půdě školy vznikl
výtvarný kroužek, sdružující několik dalších umělecky zaměřených
nadšenců z řad žáků. Ti zde prezentují svou tvorbu vůbec poprvé.

Výstava fantazie
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Za Újezdskou Rozmarýnu za přízeň děkuje
Jarmila Žaludová

Kulturní léto města

Město Újezd u Brna
Srdečně zve všechny občany na letní koncerty
Den

Datum

Název

Čas

Neděle

22.6.2014

Párty s kytarou
na ukončení školního roku

17:00

Park u Sokolovny

Nejznámější rockové hity
a balady

Pátek

27.6.2014

Koncert pro housle a klavír
Alexander Jablokov
a Olga Jablokovova

18:00

Obřadní síň

skladby od W. A. Mozarta,
L. van Beethovena,
F. Shopina, S. Saënsa

Neděle

13.7.2014

Cimbal Clasic

17:00

Park u Sokolovny

Folk Music, World Music
- Katka a Dalibor Štruncovi

Neděle

27.7.2014

Dambořanka s lidovým
vypravěčem

17:00

Park u Sokolovny

Krojovanou dechovou hudbu
písničky o vínečku, o frajárce milé

Neděle

10.8.2014

Rančeři

17:00

Park u Sokolovny

Známé country a bluegrassové
písničky i jejich vlastní skladby

Sobota

16. 8. 2014

Letní noc na koupališti

20:00

Koupaliště města

DJ Boris - hraje to co se líbí...

Neděle

24.8.2014

ABBA tribute show

17:00

Park u Sokolovny

Nejznámější hity legendární
švédské skupiny ABBA

Ve městě Újezd u Brna se bude o prázdninách konat letní noc
pro mládež, a to dne 16.8.2014. Zahraje DJ BORIS.

Kde

Uslyšíte

Alexander Jablokov a Olga Jablokovova - Koncert pro housle
a klavír se bude konat v pátek dne 27.6.2014
v 18:00 hodin v Obřadní síni města
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Moje muzicírování
V roce 1942 mě otec přihlásil do učení na housle
u pana kapelníka Václava Popeláka v Újezdě. Na housle
jsem se učil do skončení II. světové války, protože kapelník musel narukovat, tím to pro mě skončilo. V roce 1952
jsem si koupil harmoniku. První moje vystoupení bylo
na vojně v Mostě, kde jsem narukoval dne 25.12.1956
na Nové Vsi v Krušných horách. Od roku 1957 jsem hrával v různých skupinách v Brně až do roku 1961, kdy
jsem se dostal do estrádního souboru Antonína Michny
a tam jsem hrál do dne 13.7.1986, neb soubor zanikl.
Potom jsem začal hrát s 5člennou skupinou v Brně, se
kterou jsme často hráli v Rakousku pro cestovní kancelář pana Grábnera z Vídně. Mezi tím jsem hrál sám pro
cestovní kancelář paní Dr. Součkové, a to pro zahraniční

zájezdy. Se skupinou jsem skončil v roce 2004 a pro CK
jsem hrál do roku 2008. V poslední době hraji jen příležitostně, a to na narozeninách, svatbách, degustacích
vína a podobně.
Miroslav Florián

Přípitek panu Floriánovi dne 9.1.2014 k jeho 80. narozeninám

Všichni stárneme
Jen několik málo týdnů zbývá do letních prázdnin 2014.
Téměř uprostřed nich to bude již sedm let, co jsem nastoupila na Městský úřad Újezd u Brna jako referentka. V té době
byla mojí agendou především evidence obyvatel, podatelna,
rozhlas a místní poplatky. Všichni však stárneme, tak i tento
referát od roku 1988 vystřídalo hned několik pracovnic. Po
odchodu paní Hany Pernicové nastoupila:
- paní Gita Kalvodová, posléze asistentka starosty;
- paní Magdaléna Pízová, nynější archiv a matrika po paní
Jiřině Punčochářové;
- já a
- následně nynější pracovnice, paní Jana Jančová.
Od mého návratu z mateřské dovolené je mojí prioritou
plně se zaučit za referentku paní Věroslavu Mrkvicovou, jež
bude odcházet do důchodu a jejíž agendou jsou pozemky
a nemovitosti, hlavní pokladna, zápisy Rady, Zastupitelstva
města, zápisy stavební komise, Czech Point a jiné. Učím se
tedy úplně novému resortu, který obnáší:
- přípravu a evidenci Smluv o právu provést stavbu, Kupních či
darovacích smluv, Smluv o pronájmu, Rozhodnutí o povolení
zřízení sjezdu, Rozhodnutí o povolení hracích přístrojů,
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- s tím spojené vedení poplatků a hlavní pokladny města;
- komunikaci se stavebním či katastrálním úřadem;
- výpisy z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku a další;
- vedení voleb: zajištění potřebných materiálů, kontrola dodržování harmonogramu úkolů a lhůt atd.
Kromě těchto a dalších nejmenovaných činností je pro mě
novinkou také práce s fotoaparátem – focení kulturních akcí
města a nejen těch.
Věřím, že tak, jak s každou novou povedenou fotografií,
u níž nadneseně nezapomenu oddělat krytku, i každá dobře
odvedená práce z agendy paní Mrkvicové mě požene dopředu a moje nadšení mě brzy dovede do zdárného cíle, kdy
budu moci říct, že jsem paní Mrkvicovou schopna plně nahradit. I když paní Mrkvicová, je se svými pětatřicetiletými
pracovními vědomostmi a úžasným přátelským přístupem,
nenahraditelná.
Jana Nykodýmová, MSc.

Kultura ve městě

Gajdoši

Vánoční koncert, konaný dne 18.12.2013
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Kultura ve městě

Poutníci

Koncert, konaný dne 5.1.2014
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Kultura ve městě

X. Reprezentační ples města, konaný dne 10.1.2014

Předtančení Branislav a Jana
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Kultura ve městě

Papučový bál, konaný dne 18.2.2014 v DPS Újezd u Brna

II. beseda s MUDr. Radimem Uzlem, CSc., konaná dne 6.3.2014

60

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Kultura ve městě

Divadlo pro děti - Kocourek Modroočko, konané dne 9.3.2014

Michal Jurák, újezdský pěvecký talent a Beata Blašková-Zádrapová, operní pěvkyně - Jarní koncert, konaný dne 16.3.2014
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Kultura ve městě

Masopust, konaný dne 1.3.2014

Beseda s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem, konaná dne 17.4.2014 v DPS Újezd u Brna
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Kultura ve městě

Svátek matek, konaný dne 11.5.2014

Tanec šampiónů ke dni matek

Představení dětiček z MŠ ke dni matek
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Kultura ve městě

Jamírek ke dni matek

Vystoupení Repeat Dance ke dni matek
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Kultura ve městě

Jiří Paroubek, kandidát na europoslance, představuje svůj záměr dne 20.5.2014
za veselého glosování pana Jiřího Krampola v DPS Újezd u Brna

Babské hody - Mgr. Petr Hošek - Požehnání
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Kultura ve městě

Babské hody - předání práva u radnice

Rybářské závody, konané dne 7.6.2014
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Z historie

Dělo nad Újezdem

Pan Nesnídal po havárii letadla

Rychmanovští občané
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Tříkrálová sbírka
I v našem města proběhla Tříkrálová sbírka s tímto výsledkem: byla vybrána částka ve výši 86.650,- Kč. Je to velice dobře, že
rok od roku je sbírka vyšší a vyšší. Je to dokladem, že lidem není lhostejno utrpení a potřeba druhých. Ano, je to radostné zjištění.
Jan Hradil

Vážení příznivci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a Oblastní charity Rajhrad,
Děkujeme Vám jménem celé Oblastní charity Rajhrad i Diecézní charity Brno za důvěru, kterou jste nám o této Tříkrálové sbírce opět
projevili.
Jako již několik roků po sobě jdoucích, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek v 98 městech a obcích v oblasti působnosti
Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2.944.714,- Kč, což je o 260.000,- Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými
oblastními charitami v celé brněnské diecézi. I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti sbírky, je obrazem
počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností a rozdaných požehnání, a především veliká ochota Vás, dárců
a spoluorganizátorů, pomáhat potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí bez pomoci druhých.
Průběh a výsledky Tříkrálové sbírky jsou také zprávou o stavu lidských srdcí... zprávou o stavu nás všech. Zprávou o tom, že ač nám mnozí
– většinová média, politické strany, možná i někteří z našeho nejbližšího okolí – dávají svým chováním a postoji někdy hodně najevo,
že nejvýhodnější je starat se jen sám o sebe a svůj prospěch, pořád jsme schopni a chceme a umíme se podívat i dál než za vlastní plot
a pomoci tam, kde je to třeba. Každý tak, jak může a umí.
Při rozvážení a svážení pokladniček a dokumentů jsme se opět potkali s mnohými z Vás, kteří Tříkrálovou sbírku v obcích a farnostech
organizujete, chodíte koledovat, šijete kostýmy pro krále, počítáte výtěžek na úřadech, vytváříte koledníkům zázemí... a znovu nás uvádíte
v úžas, jak je vůbec možné, že se tolik lidí dokáže spojit tak neuvěřitelným způsobem na jednom společném díle. Každoročně se do
sbírky zapojují také nové obce a stoupá i počet kolednických skupinek, letos jich vyšlo 502. Právě toto všechno je pro nás obrovským
povzbuzením a také velikým závazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy k těm, ke kterým se má konkrétní
pomoc prostřednictvím sbírky dostat.
Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, vše, co jste pro sbírku udělali a o čem třeba ani nikdo neví.
Ing. Jaromír Bílý
ředitel Oblastní charity Rajhrad
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Ing. Hana Bělehradová
koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad

Cukrárna
V letošním roce jsme vypsali dvě výběrová řízení:
1) provozovatel cukrárny na Radnici;
2) provozovatel tabákového stánku v hlavní zastávce
města.
V místech cukrárny je již čtvrtý provozovatel, a tak
bychom byli rádi, aby vítězka provozu cukrárny byla
podnikatelsky úspěšná a hlavně, aby cukrárna byla
přínosem městu, zejména dětem, ale i nám mlsným
starším.
Co se týče stánku v autobusové zastávce u radnice,
musíme prohlásit, že v minulém měsíci proběhla generální údržba prodejních prostor a k naší radosti zájem
o provoz a pronájem stánku projevila společnost Thermotechnika Bohemia, u které budeme mít jistotu, že
nepůjde o pouhou prodejnu tabáku, ale že půjde také

o místo, které bude distribuovat, prvotřídní kávu. Věřme,
že i v tomto případě šlo o velmi dobrou volbu.
starosta města

Stánek PNS u radnice

Ze současnosti

Bourání zdi na ulici Družstevní

Kolaudace nového WC u rychmanovského rybníčku
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Poděkování

Katalog firem 2014 je již v prodeji
Městský úřad upozorňuje občany,
že je již v prodeji nový Katalog služeb 2014.
Cena katalogu je 20,- Kč
a občané si jej mohou zakoupit v těchto prodejnách:
PNS u městského úřadu
Trafika u sokolovny
Potraviny Na Radnici
Papírnictví p. Leukertová
Potraviny na Rychmanově
Obchůdek U Drabálků
Také na radnici u paní Jančové

KATALOG 2014
ÚJEZD U BRNA

ÚŘADY
FIRMY
PRODEJNY
ŘEMESLA
SLUŽBY
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Elektroinstalace
Část roku 2013 a 2014 byla ve znamení kontroly městské elektroinstalace. Odborníci určí, co již potřebuje opravit nebo co
potřebuje novou revizní zprávu. No a tak se dá říct, že pomalu odstraňujeme i letitý nános stárnoucí městské elektroinstalace
v našich objektech. Nedostatky elektrické instalace bohužel nejsou vidět, ty je nutno prověřit.
starosta města

Bylo to drahé?

To je ale den!

Pro mateřskou školku jsme zakoupili speciální vysavač,
který je nejenom ionizátorem vzduchu, ale současně zbavuje
prostředí roztočů. Je pravdou, že zaplatit za takový vysavač
skoro 30.000,- Kč je skutečně mnoho, ale uvědomme si, že
obzvláště astmatici, děti s problémy dýchání, průdušek, budou ve zdravějším prostředí.
starosta města

Nezbláznilo se počasí? Dne 17.1.2014 bylo ráno 6° C. Je
to normální? Kromě škod na přírodě, které bezpochyby napáchalo, zůstává fakt, že se ušetřily miliony za posypovou sůl
a inertní materiál.
Ráno jsem si však položil ještě jednu otázku. Kam přijdou ušetřené peníze? Nebo to bude jako vždycky – ušetřili
na údržbě silnic v zimě, v létě, kam dávají peníze z údržby?
Uvidíme.
starosta města

Anketa o koupališti a její výsledek
Dotazník 		 130x
Táži se Vás a prosím, udělejte si čas a odpovězte do 15.3.2014:
1) Koupaliště stavět pouze tehdy, budou-li dotace
ANO NE
2) V případě, že dotační peníze nebudou, stavět koupaliště
ANO NE
3) Jsem pro to, aby se koupaliště stavělo z prostředků města – vypůjčených
ANO NE
Dotazník		53x
Táži se Vás a prosím, udělejte si čas a odpovězte do 15.3.2014:
1) Koupaliště stavět pouze tehdy, budou-li dotace
ANO NE
2) V případě, že dotační peníze nebudou, stavět koupaliště
ANO NE
3) Jsem pro to, aby se koupaliště stavělo z prostředků města – vypůjčených
ANO NE
Dotazník		89x
Táži se Vás a prosím, udělejte si čas a odpovězte do 15.3.2014:
1) Koupaliště stavět pouze tehdy, budou-li dotace
ANO NE
2) V případě, že dotační peníze nebudou, stavět koupaliště
ANO NE
3) Jsem pro to, aby se koupaliště stavělo z prostředků města – vypůjčených
ANO NE
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Umístění analogových programů a DVB-T multiplexů ke dni 1.1.2014
kanál
E2
E4
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

frekvence
48,25
62,25
119,25
126,25
133,25
140,25
147,25
154,25
161,25
168,25

norma
BG

BG

Nova
neobsazen
Markíza

kanál

frekvence

norma

stanice /multiplex

E5
E6
E7

177,50
184,50
191,50

mux 1 DVB-T
mux 2 DVB-T
mux 3 DVB-T

E8
E9
E10
E11

198,25
205,25
212,25
219,50

mux stv DVB-T
mux stv DVB-T
mux Ger. DVB-T
mux 4 DVB-T

E12
kanál
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

226,50
frekvence
231,25
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
280,25
287,25
294,25
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BG
BG
BG
BG
BG

norma
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
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stanice
Prima
neobsazen
STV 2
STV 1
Nova Sport
ČT 1

mux ORF DVB-T
stanice
neobsazen
PrimaCool
Prima Love
Barrandov
Čt 24
Čt 2
ČT4 sport
neobsazen
neobsazen
neobsazen

programová skladba analog
analog
analog
analog
analog
analog
analog
analog
programová skladba DVB-T
nutno mít set top box nebo digitální TV
ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov Tv
Prima Love, Óčko, Očko Gold, Prima Zoom, Šlágr,
ČT-D, ČT-Art, AKTIVE
Noe, STV1, STV 2, Nova Sport
JOJ, JOJ+, Markíza, Doma
EUROSPORT, RTL, ORF1,ORF2
TV Pohoda Rebel, Relax, Fanda, Smíchov, Nova Cinema,
Telka, Inzert
ČT1 HD, ČT2 HD, ČTsport HD, ČT24, Retro Music
programová skladba analog
analog
analog
analog
analog
analog
analog

ÚpRava EvangElického hřbitova na Rychmanově

babské hody 2014

