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Vážení občané,
v tomto zpravodaji se s Vámi rozloučí staré Zastupitelstvo města, které po 4 roky vedlo 
toto město. Čas letí. Za ten čas se město opět posunulo ve své struktuře vybavenosti 
a kvality. Vy sami zvažte, zda jsme čas promarnili. Vy sami zvažte, zda jsme bezuzdně 
utráceli. Vy sami zvažte, zda jsme rozumně rozhodovali. Tyto 4 roky byly zatíženy celo-
světovou ekonomickou krizí. Všichni si stěžovali na nedostatek peněz. Tato skutečnost 
se v Újezdu u Brna v žádném případě neprojevila. Úřadovalo se 5 dní v týdnu. Podívejte 
se kupř. na sousední obec Sokolnice, jakým způsobem tam pracuje úřad - 3 dny v týdnu 
je omezený vstup. Administrativa netrvala nikdy déle než 30 dní, pokud o tom neroz-
hodovalo Zastupitelstvo města. Povyk kolem územního plánu byl umělý a nepravdivý. 
My jsme udělali vše pro to, aby požadavky byly akceptovány. Pokud však kompetentní 
orgány zkonstatují, že ne – nedá se nic dělat. Sociální problematiku jsme řešili. Neo-
mezili jsme porodné, pohřebné a pastelkovné. Fungovala dobře sociální ubytovna a my 
jsme na ni nedopláceli. Opět je to lež a nepravda, jak tvrdili někteří. Víte, kolika lidem 
jsme takto pomohli? Jak by to vypadalo, kdyby se nám bezdomovci potulovali po městě 
jako třeba kolem nádraží v Brně. Co se nám však nepodařilo, co máme v plánu na příští 
volební období, se dočtete v úvodníku.
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ÚVODNÍ SLOVO StArOStY

Vážení občané, 

rádi bychom Vás sezná-
mili s  hospodařením 
v  posledních 4 letech. 
Hospodařili jsme vyrov-
naně, umořila se část 
dluhů. Z  dotačního ti-
tulu se vybavilo zázemí 
města, tzn.: 

1. Městská policie. Nyní se pracuje velice intenzivně na 
projektu „bezpečí města“ – kamerový systém, který 
bude mít 3 oblasti –
a) Bezpečnost města;
b) Bezpečnost stáří;
c) Bezpečnost soukromých objektů, pokud o to požádají.

2. Základní škola – zabezpečení dokončování rekon-
strukce školy, resp. fasáda základní školy, včetně 
zateplení, je generálně opravena. Je zbudována nová 
kotelna, nová střecha, nová okna a  jiné. Dluh na bu-
dově, který se musí ještě splnit, je – elektrorozvody 
a kompletní oprava rozvodu tepla. Je hotový projekt 
školního výtahu.

3. Mateřská škola – vyměněná okna, nová sociální zaří-
zení, vyměněné krytiny podlah. A nyní se podařilo 
zabezpečit dotaci na nový školní pavilon – stavba 
probíhá, bude dokončena koncem roku 2014. 

4. Domov důchodců – stavba Krajského úřadu JMK – 
z šesti plánovaných nových staveb domovů důchodců 
je prozatím naše stavba jediná k  realizaci. Je částeč-
ně hotová infrastruktura a  v  těchto dnech proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Tímto bude 
v  zásadě vyřešena celá problematika stáří v  Újezdu 
u Brna. 

5. Než se něco administrativně zrodí, tak to opravdu 
trvá. Mám pocit, že někteří úředníci jsou tady proto, 
aby věděli, jak to nejde. Toto je také případ LDN – 
plánované v Újezdu u Brna. Není snad těžké léčebnu 
dlouhodobě nemocných postavit, mnohem těžší je ji 
administrativně zabezpečit, a tak uvidíme.

6. Revitalizace nového parku. Je pravdou, že celá zeleň, 
její revitalizace, se dělá dle projektu a je placena Ev-
ropskou unií. chodníky, ale i osvětlení jsme měli v ce-
lém rozsahu zaplatit my. Výdaj zhruba 900.000,- Kč. 
Jak jsme to vyřešili? Formou dobrého hospodáře. Vý-
kopy a  většinu pozemních prací, včetně betonování 
obrubníků (600 metrů), jsme provedli s  pracovní 
skupinou města, která má také většinu platů z dotací. 
Ale i vlastní osvětlení parku nás stálo o 300.000,- Kč 
méně, než bylo plánováno. Hrubé mechanické práce 
opět provedla pracovní skupina města včetně beto-
náží. Pouze odborné instalace provedla odborná fir-
ma dodavatelským způsobem. 

7. Vybavení pracovní skupiny města, ale i  profesiona-
lizace pod vedením pana Petra Suchého nám ročně 
šetří statisíce korun a město je stále v lepším a lepším 
technickém stavu. co tedy chtít víc? 

8. Hřbitov – je dokončena pasportizace hrobů, očíslová-
ní hrobů, rozšíření věstníku hřbitova. Zeleň hřbitova 
je ostříhána a započali jsme s přípravou nových chod-
níků – obrubníků. Je pravdou, že nemalou měrou se 
o to zaslouží nový správce pan Jiří Janištin.

9. Na doporučení Rady města Zastupitelstvo města roz-
hodlo poskytnout finanční příspěvek TJ Sokol Újezd 
u  Brna, a  to ve výši 700.000,- Kč na úpravu plochy 
hřiště sloužícímu hlavně dětem na házenou. Starosta 
města přislíbil, že se pokusí zabezpečit dotaci ve výši 
200.000,- Kč od JMK. cena celého povrchu hřiště na 
házenou bude 1.206.833,- Kč. Firma Stavby Krajča 
s.r.o. Pozlovice bude realizovat stavbu povrchu.

Nové házenkářské hřiště TJ Sokol z dotací města 700.000,- Kč
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 Pokud se ozývají hlasy, že nepamatujeme na sport, tak jim, 
prosím, sdělte, že kupř. TJ Sokol obdržel:

 2000 - Rekonstrukce střechy  -  700.000,- Kč;
 2002 - Nouzové osvětlení -  40.000,- Kč;
 2004 - Příspěvek na rekonstrukci fasády - 200.000,- Kč;
 2005 - Malování -  30.000,- Kč;
 2007 - Kanalizace  -  42.882,- Kč;
 2007 - Příspěvek na opravu podlahy -  300.000,- Kč,
 a to v celkové hodnotě   1.312.882,- Kč.
 A nyní ještě 700.000,- Kč. celkem tedy   2.012.882,- Kč.
 Každý, kdo požádal řádně o dotaci na sportovní akci nebo na 

opravu sportovišť, od města vždy peníze obdržel. 
10. Je několik připravených projektů a  na ještě větších 

částech projektů se pracuje. co však koupaliště? 
I  zde se pracuje na projektové dokumentaci poly-
funkčního sportoviště.

11. Připravené prozatím nerealizované projekty: 
 a) Revitalizace nám sv. Jana - projekt hotov, neobdr-

želi jsme dotaci, budeme znovu žádat.

 b) Příprava projektu sportovního zázemí na koupališ-
ti. Projekt koupaliště hotov, ostatní se chystá.

 c) Střelnice ve vojenském objektu - projekt hotov, 
prozatím není dotace.

 d) Výtah v Zš - projekt hotov, neobdrželi jsme dotaci, 
budeme znovu žádat.

 e) Zateplení tělocvičny - projekt hotov, obdrželi 
jsme dotaci, věc řeší Státní fond životního pro-
středí.

 f ) Zateplení Radnice - projekt hotov, neobdrželi jsme 
dotaci, budeme znovu žádat.

 g) Poslední zokruhování vodovodu - projekt hotov, 
čekáme na stavební povolení, budeme žádat o do-
taci.

 h) Bytové domy vedle Penzionu pro seniory se budou 
znovu řešit, zda ano či ne. 

 i) Konečné řešení celého vojenského areálu zůstane 
na nové Zastupitelstvo města.

 j) Garáž pro nový čisticí vůz v  MB Realu – projekt 
hotov.

 k) Revitalizace lokality Nad Sklepy - projekt hotov, 
nutno zabezpečit dotaci.

 l) Největší chystaná investiční akce je kompletní infra-
struktura ulice Za Tratí – od přejezdu až ke hřbitovu. 

 m) Město stále pracuje na digitalizaci inženýrských sítí.

Váš starosta

ÚVODNÍ SLOVO StArOStY

PODěkOVáNÍ

Tímto děkuji všem zastupitelům a  členům Rady za 
čtyřletou spolupráci ve vedení města. Někdy velice slo-
žité a náročné úkoly v čase celosvětové ekonomické krize 
zvládli tak, že to negativně nedopadlo na hospodaření 
města. Dále děkuji za spolupráci při rozhodování o  vý-
stavbě a  opravách majetku města. Ani zde není možné 
říct, že by to vše bylo jednoduché. 

Končí se jedno období a začne období jiné. Jedno je 
ale nutné, aby existovala kontinuálnost v rozvoji našeho 

městečka. Jde o  to, abychom pokračovali tak, abychom 
při ohlédnutí zpět mohli říct, čas jsme nepromarnili. Ne-
promarnili jsme ani možnosti žádat o  dotace. Nač šlo, 
na to jsme požádali. Přidali jsme si s tím spoustu práce. 
Nikdo ale nemůže říct, že bychom nepracovali. Stačí se 
podívat do mnoha rozhodnutí Zastupitelstva, ale i Rady. 
uvědomit si, kolikrát se sešla Rada města a  kolikrát se 
sešlo městské Zastupitelstvo. Za to vše Vám opětovně 
děkuji.

starosta města

Pan místostarosta Karel 
Hradský, který mnohdy bývá 
pověřován nepříjemnou ad-
ministrativou různých záměrů 
města.
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PřÍSPěVkY 2010–2014

Organizace Částka Účel
Členský příspěvek Austerlitz 9.300,00 Kč  
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 10.524,20 Kč  
SK Újezd u Brna 20.000,00 Kč Práce s dětmi
NF Jamiro 5.000,00 Kč Činnost s dětmi
Svaz diabetiků 17.000,00 Kč Činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže 21.947,00 Kč Práce s dětmi, K 24 
Nadační fond Zš 30.000,00 Kč Práce s dětmi
TJ Sokol 20.000,00 Kč Práce s dětmi
Junák 15.000,00 Kč Materiální vybavení střediska
OS Újezdská Rozmarýna 17.000,00 Kč Činnost folklorního sdružení

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

„SDRužENÍ NESTRANÍKů“

ThDr. Jan Hradil, Th.D. - starosta města, člen Rady města
Martina Matějková
Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., člen Rady města 
Ing. Zdeněk Máca - † 2010, člen Rady města
Mgr. Markéta Markelová - 2011–2014
Bohuslava Rambousková
Ivana Mácová

NEZáVISLÍ Karel Hradský - místostarosta, člen Rady města

KDu–ČSL
Ing. Marie Kozáková
Ing. Pavel Petlák, člen Rady města

TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 
Ing. arch. Helena Jakubcová
Ing. Miloš Zapletal

ČSSD Ing. Antonín Dvorník, člen Rady města
SDRužENÍ NESPOKOJENýcH OBČANů Dáša Menšíková
OBČANSKá DEMOKRATIcKá STRANA PaedDr. Radovan šimbera
SNK EVROPšTÍ DEMOKRATé Mgr. Marie Jadrná

Počty zasedání rady a Zastupitelstva města v období od 8.11.2010 do 31.8.2014

Počet zasedání rady města:   153
Počet zasedání Zastupitelstva města:   34

ZAStuPiteLStVO PrAcOVALO V OBDOBÍ Let 2010 – 2014 V tOmtO SLOžeNÍ
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PřÍSPěVkY 2010–2014

Organizace Částka Účel
Členský příspěvek Austerlitz 9.237,00 Kč  
Příspěvek Austerlitz 5.000,00 Kč Valná hromada
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 10.574,60 Kč  
SK Újezd u Brna 32.100,00 Kč Práce s dětmi
NF Jamiro 5.000,00 Kč Činnost s dětmi
Svaz diabetiků 15.000,00 Kč Činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže 30.000,00 Kč Práce s dětmi, K 24 
Nadační fond Zš 30.000,00 Kč Práce s dětmi
TJ Sokol 20.000,00 Kč Práce s dětmi
Junák 15.000,00 Kč Materiální vybavení střediska
OS Rybáři 15.000,00 Kč Činnost sdružení a práce s dětmi
OS Újezdská Rozmarýna 17.000,00 Kč Činnost folklorního sdružení
OS Naše malé dítě 35.000,00 Kč Na mzdové prostředky pro vychovatelku
Alena Zmrzlá 22.000,00 Kč Babské hody
římskokatolická farnost 6.452,00 Kč Činnost
chasa Újezd 25.000,00 Kč Petropavelské hody
Maverick.rescue o.s. 5.000,00 Kč Automobilové závody
Občanské sdružení ADRA  13.200,00 Kč Na bangladéšské děti - Khya, Roy
Svaz tělesně postižených 2.000,00 Kč Příspěvek na činnost
ČSČK 2.000,00 Kč Činnost s dětmi
Celkem bylo v roce 2011 poskytnuto 314.563,60 Kč.

Alena Zmrzlá 10.000,00 Kč Babské hody
římskokatolická farnost 118.000,00 Kč Činnost a opravy
chasa Újezd 40.000,00 Kč Petropavelské hody
Maverick.rescue o.s. 22.000,00 Kč Automobilové závody
Občanské sdružení ADRA  13.200,00 Kč Na bangladéšské děti – Khya, Roy
Sbor dobrovolných hasičů 35.000,00 Kč Příspěvek na výročí založení
Vzdělávací centrum 5.000,00 Kč Příspěvek na práci s dětmi
ČSČK 2.000,00 Kč Činnost s dětmi
Celkem bylo v roce 2010 poskytnuto 393.971,20 Kč.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2011
na základě schváleného a upraveného rozpočtu
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Organizace Částka Účel
Členský příspěvek Austerlitz 9.417,00 Kč  
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 10.720,40 Kč  
SK Újezd u Brna 52.200,00 Kč Práce s dětmi
NF Jamiro 12.500,00 Kč Na činnost s dětmi
Svaz diabetiků 15.000,00 Kč Na činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže 34.997,00 Kč Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
Nadační fond Zš 30.000,00 Kč Práce s dětmi
TJ Sokol 40.000,00 Kč Práce s dětmi
Junák 15.000,00 Kč Práce s dětmi
OS Rybáři 28.000,00 Kč Činnost sdružení a práce s dětmi
DPS Sokolnice 4.000,00 Kč Koncert
OS Újezdská Rozmarýna 22.000,00 Kč Činnost folklorního sdružení
OS Naše malé dítě 200.000,00 Kč Na mzdové prostředky pro vychovatelku a vybavení
chasa Újezd - hody 5.000,00 Kč I. krojovaný ples - půjčení krojů
OS Maverick.rescue 10.000,00 Kč Závody automobilů do vrchu 
Babské hody 20.000,00 Kč Půjčení krojů
římskokatolická farnost 5.000,00 Kč Farní den
Mgr. Markelová 5.000,00 Kč Závody judo
Český červený kříž 1.500,00 Kč Dětská soutěž
chasa Újezd 30.000,00 Kč Petropavelské hody
OS Vinaři 10.000,00 Kč Oprava budovy
Občanské sdružení ADRA 13.200,00 Kč Na bangladéšské děti - Roy, Khya
Babybox pro odložené děti 5.000,00 Kč Babybox v Brně
Farnost Moutnice 5.000,00 Kč Stavba kapličky v Nesvačilce
Nezisková organizace R-radio 5.000,00 Kč R-radio
Celkem bylo v roce 2012 poskytnuto 588.534,40 Kč.

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

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2012
na základě schváleného a upraveného rozpočtu

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2013
na základě schváleného a upraveného rozpočtu

PřÍSPěVkY 2010–2014
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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, Česká mše vánoční, 

farní den
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.

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 60.000,00 Kč
Babské hody 22.000,00 Kč
chasa - hody 35.000,00 Kč
TJ Sokol 765.000,00 Kč
OS Újezdská Rozmarýna 18.000,00 Kč
Junák 15.000,00 Kč

ScHVáLeNé PřÍSPěVkY NA rOk 2014

SK Kopaná 195.000,00 Kč
SHM Klub Újezd u Brna 24.000,00 Kč
římskokatolická farnost 352.940,00 Kč
Evangelická farnost 300.000,00 Kč
Naše malé dítě 165.000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 22.800,00 Kč
Občan - sluchadlo 10.000,00 Kč
Občan - příspěvek na léčbu 12.000,00 Kč
DPS Kometa - Bitva tří císařů 5.000,00 Kč
Domov pro seniory Sokolnice 25.000,00 Kč
Eurobi, spol. s r.o. - kniha 5.000,00 Kč
Celkem 2.132.840,00 Kč

PřÍSPěVkY 2010–2014
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Splátka
30.700,00 Kč do 6/2024

ČOV 3.649.200,00 Kč
26.600,00 Kč posl. spl. 7/2024

Splátka

60.000,00 Kč od 6/2011 do 10/2012

Smuteční síň 1.560.000,00 Kč
90.000,00 Kč od 11/2012 do 6/2013

125.000,00 Kč od 7/2013 do 10/2013
120.000,00 Kč od 11/2013 do 9/2015

Splátka

36.000,00 Kč od 6/2011 do 10/2012

Telecom 936.000,00 Kč
54.000,00 Kč od 11/2012 do 6/2013
75.000,00 Kč od 7/2013 do 10/2013
72.000,00 Kč od 11/2013 do 9/2015

Splátka

24.000,00 Kč od 12/2011 do 4/2013

Výtah 432.600,00 Kč
36.000,00 Kč od 5/2013 do 12/2013
50.000,00 Kč od 1/2014 do 4/2014
48.000,00 Kč od 5/2014 do 3/2016

Splátka
46.345,00 Kč od 11/2013 do 7/2020

Dům č. p. 170 3.336.550,00 Kč
46.055,00 Kč posl. spl. 8/2020

Celkem 9.914.350,00 Kč

Název položky Schválený 
rozpočet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od počátku roku
(skutečné příjmy a výdaje)

Daňové příjmy  23.702.100,00 Kč  24.905.400,00 Kč  25.791.080,85 Kč 
Nedaňové příjmy  9.087.000,00 Kč  9.664.500,00 Kč  11.617.985,58 Kč 
Kapitálové příjmy  50.000,00 Kč  75.000,00 Kč  90.300,00 Kč 
Přijaté transfery (dotace)  32.720.900,00 Kč  40.416.700,00 Kč  71.233.428,74 Kč 
Konsolidace příjmů  - Kč  - Kč  34.043.021,37 Kč 
Příjmy celkem
po konsolidaci  65.560.000,00 Kč  75.061.600,00 Kč  74.689.773,80 Kč 

Běžné výdaje  32.936.500,00 Kč  40.383.200,00 Kč  69.507.250,38 Kč 
Kapitálové výdaje  56.712.500,00 Kč  66.300.700,00 Kč  58.496.373,27 Kč 
Konsolidace výdajů  - Kč  - Kč  34.043.021,37 Kč 
Výdaje celkem
po konsolidaci  89.649.000,00 Kč  106.683.900,00 Kč  93.960.602,28 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -24.089.000,00 Kč -31.622 300,00 Kč -19.270.828,48 Kč 
Financování  24.089.000,00 Kč  31.622 300,00 Kč  19.270.828,48 Kč 

 

V tomto roce jsme rozpočet dofinancovali z prostředků města.

StAV ÚVěrů

rOZPOčet 2010–2014

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2010 v Kč 
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Název položky Schválený 
rozpočet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od počátku roku
(skutečné příjmy a výdaje)

Daňové příjmy 24.867.000,00 Kč 25.232.800,00 Kč 27.806.803,95 Kč 
Nedaňové příjmy 10.550.000,00 Kč 11.029.100,00 Kč 11.305.820,69 Kč 
Kapitálové příjmy  - Kč 45.000,00 Kč 131.808,00 Kč 
Přijaté transfery (dotace) 28.584.000,00 Kč 29.266.900,00 Kč 54.156.907,32 Kč 
Konsolidace příjmů  - Kč  - Kč 24.890.674,26 Kč 
Příjmy celkem
po konsolidaci 64.001.000,00 Kč 65.573.800,00 Kč 68.510.665,70 Kč 

Běžné výdaje 30.751.700,00 Kč 34.439.400,00 Kč 55.555.772,92 Kč 
Kapitálové výdaje 38.443.300,00 Kč 38.001.200,00 Kč 36.234.929,07 Kč 
Konsolidace výdajů  - Kč  - Kč 24.890.674,26 Kč 
Výdaje celkem
po konsolidaci 69.195.000,00 Kč 72.440.600,00 Kč 66.900.027,73 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -5.194.000,00 Kč -6.866.800,00 Kč 1.610.637,97 Kč 
Financování 5.194.000,00 Kč 6.866.800,00 Kč -1.610.637,97 Kč 

 

V tomto roce jsme ušetřili 1.610.637,97 Kč.

Název položky Schválený 
rozpočet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od počátku roku
(skutečné příjmy a výdaje)

Daňové příjmy  27.704.000,00 Kč  25.161.300,00 Kč  25.643.995,08 Kč 
Nedaňové příjmy  10.502.000,00 Kč  11.127.200,00 Kč  11.937.723,58 Kč 
Kapitálové příjmy  - Kč  - Kč  322.200,00 Kč 
Přijaté transfery (dotace)  1.462.500,00 Kč  3.950.100,00 Kč  3.949.216,20 Kč 
Konsolidace příjmů  - Kč  - Kč  - Kč 
Příjmy celkem
po konsolidaci  39.668.500,00 Kč  40.238.600,00 Kč  41.853.134,86 Kč 

Běžné výdaje  30.567.000,00 Kč  36.628.700,00 Kč  34.575.711,37 Kč 
Kapitálové výdaje  9.376.000,00 Kč  9.060.200,00 Kč  6.010.748,19 Kč 
Konsolidace výdajů  - Kč  - Kč  - Kč 
Výdaje celkem
po konsolidaci  39.943.000,00 Kč  45.688.900,00 Kč  40.586.459,56 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -274.500,00 Kč -5.450.300,00 Kč  1.266.675,30 Kč 
Financování  274.500,00 Kč  5.450.300,00 Kč -1.266 675,30 Kč 

 

V tomto roce jsme ušetřili 1.266.675,30 Kč.

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2011 v Kč

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2012 v Kč 

rOZPOčet 2010–2014
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Název položky Schválený 
rozpočet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od počátku roku
(skutečné příjmy a výdaje)

Daňové příjmy  23.607.500,00 Kč  24.822.100,00 Kč  33.379.781,53 Kč 
Nedaňové příjmy  10.624.200,00 Kč  10.977.300,00 Kč  12.392.449,62 Kč 
Kapitálové příjmy  - Kč  95.200,00 Kč  726.750,00 Kč 
Přijaté transfery (dotace)  875.400,00 Kč  2.332.700,00 Kč  2.332.386,00 Kč 
Konsolidace příjmů  - Kč  1.000,00 Kč  1.000,00 Kč 
Příjmy celkem
po konsolidaci  35.107.100,00 Kč  38.226.300,00 Kč  48.830.367,15 Kč 

Běžné výdaje  30.813.800,00 Kč  35.007.300,00 Kč  32.673.868,22 Kč 
Kapitálové výdaje  5.348.000,00 Kč  9.890.600,00 Kč  6.757.007,13 Kč 
Konsolidace výdajů  - Kč  1.000,00 Kč  1.000,00 Kč 
Výdaje celkem
po konsolidaci  36.161.800,00 Kč  44.896.900,00 Kč  39.429.875,35 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -1.054.700,00 Kč -6.670.600,00 Kč  9.400.491,80 Kč 
Financování  1.054.700,00 Kč  6.670.600,00 Kč -9.400.491,80 Kč 

 

V tomto roce jsme ušetřili 9.400.491,80 Kč.

Název položky Schválený 
rozpočet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od počátku roku
(skutečné příjmy a výdaje)

Daňové příjmy  28.056.000,00 Kč  29.236.900,00 Kč  22.321.576,09 Kč 
Nedaňové příjmy  10.701.400,00 Kč  10.701.400,00 Kč  7.564.986,92 Kč 
Kapitálové příjmy  - Kč  460.700,00 Kč  477.750,00 Kč 
Přijaté transfery (dotace)  871.700,00 Kč  1.696.700,00 Kč  1.833.336,00 Kč 
Konsolidace příjmů  - Kč  - Kč  500.000,00 Kč 
Příjmy celkem
po konsolidaci  39.629.100,00 Kč  42.095.700,00 Kč  31.697.649,01 Kč 

Běžné výdaje  32.394.000,00 Kč  37.463.100,00 Kč  22.333.174,98 Kč 
Kapitálové výdaje  8.677.000,00 Kč  13.794.900,00 Kč  6.036.098,37 Kč 
Konsolidace výdajů  - Kč  - Kč  500.000,00 Kč 
Výdaje celkem
po konsolidaci  41.071.000,00 Kč  51.258.000,00 Kč  27.869.273,35 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -1.441.900,00 Kč -9.162.300,00 Kč  3.828.375,66 Kč 
Financování  1.441.900,00 Kč  9.162.300,00 Kč -3.828.375,66 Kč 

 

V tomto roce jsme ušetřili 3.828.375,66 Kč.

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2013 v Kč 

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách ke dni 31. 7. 2014 v Kč

rOZPOčet 2010–2014
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Rozšíření programů  105.240,40 Kč 

Nákup pozemků  2.412.645,00 Kč 

Návěs sklápěcí  81.600,00 Kč 

Zametací stroj IFA  140.400,00 Kč 

Kolový mininakladač  468.000,00 Kč 

4 ks ukazatelé rychlosti  179.290,00 Kč 

Multikára M30  478.800,00 Kč 

Navýšení ceny has. auta cAS o el. naviják  76.000,00 Kč 
Převod majetku z Min. obrany
- bezúplatný převod  214.163,54 Kč 

Darovací sml. MO na býv. vojenský areál  41.310.124,75 Kč 

Rozšíření VO na Rychmanově u rybníka  16.259,30 Kč 

Rybník šMOLDuS  4.118.341,00 Kč 
Rozšíření VO - nasv. přechodů 
a parkoviště za ZS  329.460,00 Kč 

Pohonná jednotka DAKR vč. 
zametacího kartáče  37.730,00 Kč 

Skartovač EBA  14.988,00 Kč 

Nabíječka autobaterií  7.130,00 Kč 
Pobočková ústředna 
vč. dig. poboček  38.988,00 Kč 

2 ks telefon Panasonic  10.788,00 Kč 

Stůl na výpočetní techniku  13.452,00 Kč 

2 ks zásahové obleky pro hasiče  28.200,00 Kč 

2 ks zásahová obuv pro hasiče  7.200,00 Kč 

2 ks přilby Gallet pro hasiče  15.600,00 Kč 

Bezpečnostní polohovací pás pro hasiče  4.020,00 Kč 

Čerpadlo kalové  4.424,00 Kč 

Vyšívaná vlajka města  35.150,00 Kč 

Nádoba na sklo 1100 l  7.400,00 Kč 

Nádoba na papír a PET 2 ks  14.400,00 Kč 

Stůl učitelský 3 ks - Zš  12.816,00 Kč 

Stůl pod počítač - Zš 3 ks  12.816,00 Kč 

Skříně se zásuvkami - Zš 6 ks  56.160,00 Kč 

Skříně s policemi - Zš  29.160,00 Kč 

Kontejner pro Zš 3 ks  13.140,00 Kč 
Soubor - pergola, stůl a 2 lavice 
u Penzionu  100.000,00 Kč 

Kladivo MAKITA HK  10.090,00 Kč 

Skartovač - podatelna města  5.500,00 Kč 

Motorový křovinořez Bc2145  20.605,50 Kč 

Pc NETIc INTEL cORE  19 068,00 Kč 

šatní skříň  5.616,00 Kč 

Skříň - pořadače  9 619,20 Kč 

Stůl jednací  3.650,40 Kč 

Stůl přístavný  3.322,80 Kč 

Kontejner pod stůl  4 362,00 Kč 

Kanc. židle Saphira  5.318,60 Kč 

Kolo Velmatti EXc Gross Acera  11.000,00 Kč 

5 ks zásahový kabát V FORcE  60.000,00 Kč 

Hasicí přístroj pěnový  3.060,00 Kč 

Motorový křovinořez Jonsered  12.169,50 Kč 

2 ks silniční retardér - ulice Příční  27.908,00 Kč 

Parkoviště za poštou  1.582.859,00 Kč 

chodník ul. Družstevní  97.214,00 Kč 

chodník ul. Příční  614.231,00 Kč 

Prodl. chodníku ul. štefánikova  303.202,00 Kč 

Budova Telecomu  3.582.290,00 Kč 

Klimatizace  486.960,00 Kč 

Tiskárna HP LJ P2035  4.748,40 Kč 

Skartovač EBA  17.268,00 Kč 

iNVeStice 2010–2014

Akce v roce 2010 a nákup DHM
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Čistírna odpadních vod - dotace 
SF - 36.807.818,42 Kč
SFžP - 2.165.165,70 Kč
JMK - 2.165.165,70 Kč

50.712.118,61 Kč

Prodloužení kanalizace 341.578,00 Kč

Sběrné středisko odpadů - dotace
SF/cF - 3.109.967,76 Kč
SFžP -  182.939,28 Kč

4.303.946,70 Kč

Rekultivace skládky - dotace
SF/cF - 25.557.847,32 Kč
SFžP - 1.503.402,75 Kč

30.619.210,70 Kč

Myčka nádobí Bosch 9.599,00 Kč

Posypový nástavec za traktor 4.000,00 Kč

Svítidla - Komenského 12.363,12 Kč

Notebook - NB Asus 12.600,00 Kč

Znak města, nápis 9.300,00 Kč

Skener HP Scanjet 4.983,60 Kč

Mobil Nokia c5 3.995,00 Kč

Kompresor s hadicí a pneuhustičem 7.760,00 Kč

Pračka Bosch - Penzion 8.999,00 Kč

Nádoba na papír 1100 l 7.200,00 Kč

Nádoba na plast 1100 l 7.200,00 Kč

žerď na vlajky 3.000,00 Kč

Plastový box, havarijní souprava 12.120,00 Kč

Lednice 3.816,00 Kč

Plachta 4.560,00 Kč

šatní skříně Zš 449.918,40 Kč

Kopírka Xerox 35.514,00 Kč

Akce v roce 2011 a nákup DHM

Opravy provedené v roce 2011

Záložní zdroj uPS APc Smart  13.286,40 Kč 

Bezdrátový rozhlas Sarah  93.123,00 Kč 

Vánoční výzdoba  54.860,50 Kč 

Tažná tyč  4.680,00 Kč 

Lešení  49.442,00 Kč 

Investice celkem za rok 2010  57.499.340,29 Kč 

Pc Netic Intel core 10.974,00 Kč

Monitor Fujitsu 3.429,60 Kč

Tiskárna 3.615,60 Kč

Lopata pro stroj JcB 23.640,00 Kč

Plachta na Sběrný dvůr 4.560,00 Kč

Bezpečnostní systém - voj. objekt 31.152,00 Kč

Lopata uNc 15.060,00 Kč

Dopravní zrcadlo 8.222,00 Kč

řezačka, vázací stroj 3.468,00 Kč

Zesilovač, reproduktory 29.968,00 Kč
Kuchyň. linky do ubytov. pro 
sociálně slabé 26.393,00 Kč

Bronzová socha - malá Pieta 18.000,00 Kč

Vysavač Lux 50.149,00 Kč

Zabezpečovací zařízení - Sběrný dvůr 50.220,00 Kč
Zařízení pro KTV pro příjem 
DVB-T signálů 83.238,40 Kč

SW Loginet - evidence smluv 15.408,00 Kč

Celkem ke dni 31.12.2011 86.951.279,73 Kč

Oprava povrchu komunikace - u Parku 646.958,00 Kč

Opravy Zš 243.132,00 Kč

Opravy veřejného osvětlení 294.174,86 Kč

Oplocení Mš 90.687,00 Kč

Celkem ke dni 31.12.2011 1.274.951,86 Kč

iNVeStice 2010–2014
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Obřadní síň 9 337 594,13 Kč

Výtah - zdravotní středisko 1 815 922,00 Kč

Dětská ordinace 137 918,00 Kč
ubytovna pro sociálně slabé 
- dotace JMK - 300.000,- Kč 882 266,00 Kč

chodník u Jatek 168 838,80 Kč

Veřejné osvětlení 52 000,00 Kč
Územní plán - dotace
JMK - 141.000,- Kč

512 850,00 Kč

Park JuDr. Haluzy 1 197 608,40 Kč

Vitrína 14.040,00 Kč

Stoly 79.920,00 Kč

Fotbalové mini branky 6.730,00 Kč

Vysokotlaká proudnice - hasiči 9.106,00 Kč

Kontejner hákový 32.640,00 Kč

Zrcadlo VIALuX 11.442,00 Kč

Vybavení Obřadní síně 19.930,00 Kč

Krycí plachta na pískoviště 3.564,00 Kč

Klim. jednotka do MK 15.226,00 Kč

Odvlhčovač voj. objekt 33.031,00 Kč

Městský znak 4.900,00 Kč

Síť - kurty 6.204,00 Kč

Houpačka 4.410,00 Kč

Pneumatická vrtačka 4.290,00 Kč

Zvedák ČOV 6.118,00 Kč

Zásahový oděv pro hasiče 122.222,00 Kč

Kovové lampy na hřbitov - 2 ks 9.000,00 Kč

Kovaný věšák 5.500,00 Kč

Kotoučová pila 3.990,00 Kč
Dřevěná budka - fotb. hřiště
- součást dotačního programu JMK 21.540,00 Kč

Akce v roce 2012 a nákup DHM

Zařízení kuchyně - Restaurace Rychta 305.809,40 Kč

Pc pro PAP 24.466,80 Kč

Monitor 4.727,20 Kč

Areátor gejzírový 25.450,00 Kč

Zásahový komplet - hasiči 40.248,00 Kč

Vánoční výzdoba - hvězda, kometa 22.802,40 Kč
Zařízení - učebna fyziky Zš - hrazeno 
z dotace JMK ve výši 150.000,- Kč 376.689,60 Kč

Promítací plátno 10.652,00 Kč

Úklidové vozíky 13.434,12 Kč
Přenosné branky - fotb. hřiště
- součást dotačního programu JMK 32.960,40 Kč

Zásahový komplet V Force - hasiči 34.000,00 Kč

Pila 12.090,00 Kč

Motocykl Kentoya 14.820,00 Kč

Vibrační deska 52.800,00 Kč

Podstavec pod sochu Piety 47.000,00 Kč

Ozvučení obřadní síně 56.312,76 Kč

Nůžková plošina 221.500,00 Kč

Zabezpečovací zař. - Obřadní síň 57.580,80 Kč

Pergola 75.000,00 Kč

Projektor 65.063,00 Kč

SW Triada Munizar plus 21.978,00 Kč

Celkem ke dni 31.12.2012 16.034.184,81 Kč

Opravy provedené v roce 2012

Oprava učebny fyziky 
- součást dotačního programu JMK 541.257,40 Kč

Rekonstrukce hrací plochy 
fotbalového hřiště - hrazeno 
z dotace JMK ve výši 101.226,24 Kč

111.210,00 Kč

Opravy - Rychta 305.208,20 Kč

iNVeStice 2010–2014
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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 47.553,00 Kč

Pohonná jednotka Panter 90.400,00 Kč

Autobusová zastávka před školou 149.619,00 Kč

Dům č. p. 170 3.854.000,00 Kč

Kompresor - hasiči 9.990,00 Kč

Čerpadlo 29.403,00 Kč

Kruhový zachycovač pěny 5.590,53 Kč

Pomník obětem leteckého neštěstí 13.900,00 Kč

Party stan profi 16.040,00 Kč

Zavlažovací zařízení 21.333,00 Kč

Mulčovač DAKR 9.980,00 Kč

Sekačka Viking - 2 ks 52.580,00 Kč

Pračka Bosch - Penzion 11.065,00 Kč

Kancelářská skříňka 3.727,00 Kč

žebř hliníkový 3.190,00 Kč

Kovaný svícen 4.000,00 Kč

Lednice na ČOV 4.209,00 Kč

Pc na městský úřad 38.539,00 Kč

Monitor na městský úřad 10.043,00 Kč

Vitrína na hřbitov 12.473,26 Kč

Kancelářské židle - 2 ks 15.900,00 Kč

Akce v roce 2013 a nákup DHM 

Vlečka sklápěcí 5 t 32.000,00 Kč

Paravan - Obřadní síň 9.600,00 Kč

Kovový stojan 3 ks - Obřadní síň 12.000,00 Kč

Bubnová rotační sekačka 25.000,00 Kč

Dopravní zrcadlo 6.716,00 Kč

Odchytová tyč 9.390,00 Kč

Pračka - MB Real 5.356,00 Kč

Skříňka na klíče 3.981,00 Kč

Zásahové komplety - hasiči 54.401,60 Kč

Sada zásahových hadic 17.109,40 Kč

Záznamové zařízení 9.999,14 Kč

Vyváděcí přetlakový přístroj 14.999,16 Kč

Ruční motorová pila 7.199,74 Kč

Mobilní osvětlovací luna 38.999,51 Kč

Stojan - stativ teleskopický 8.795,49 Kč

Stativ 10.841,60 Kč

Mobilní požární nádrž 18.150,00 Kč

Zásahové obleky - hasiči 54.401,60 Kč

Zásahové přilby 19.723,00 Kč

Zásahová obuv 73.276,34 Kč

Svítilna Peli 7.385,84 Kč

univerzální páčidlo 7.449,97 Kč

Záchranářský batoh 5.990,71 Kč

Vánoční LED řetěz - dar od E.ON 33.336,00 Kč

iNVeStice 2010–2014

Výměna bytových měřičů tepla v DPS 174.420,00 Kč

Oprava zábradlí v DPS 73.685,00 Kč

Opravy veřejného osvětlení 208.499,22 Kč

Opravy chodníků 21.620,00 Kč

Opravy ČOV, přečerpávací stanice 259.984,20 Kč
Opravy vozidel a techniky pracovní 
skupiny města 193.850,40 Kč

Celkem 1.889.734,42 Kč
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Opravy provedené v roce 2013

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

Oprava dna dešťové zdrže ČOV 510.366,30 Kč

Oprava ČOV - injektáž výronů 37.443,04 Kč

Ostatní opravy ČOV 82.567,64 Kč

Oprava zatékání krčků DPS 75.939,00 Kč

Výměna oken 9. května 961 273.734,50 Kč

Office ST 2013 - 8 ks 76.452,64 Kč

Kerio connent GOV 20.608,72 Kč

Windows PRO 8.1 - 9 ks 43.952,04 Kč

Skartovací stroj 5.372,00 Kč

Přepravní vozík - Obřadní síň 5.216,00 Kč

Kříž - Obřadní síň 9.200,00 Kč

Tiskárna 9.414,00 Kč

Zpomalovací retardér 11.834,00 Kč

Elektrocentrála 27.950,00 Kč

Odpadkový koš - 2 ks 8.633,00 Kč

Tenisové zástěny - 4 ks 12.850,00 Kč

Vozík na převoz elektrocentrály 4.780,00 Kč

Čerpadlo Grundfos - ČOV 26.975,00 Kč

Nákup dlouhodobého majetku 2014

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2014

Defibrilátor 43.560,00 Kč

Zařízení pro příjem programů KTV 42.955,00 Kč

Betonové oplocení Družstevní 78.844,21 Kč

Celkem 1.184 .866,52 Kč

Čerpadlo Grundfos - ČOV 6.685,25 Kč

Sekačka Viking 29.900,00 Kč

Mulčovač Dakr 9.500,00 Kč

chemické Wc 21.655,00 Kč

Vysavač 4.299,00 Kč

Alkoholtester 4.005,00 Kč

Maketa policisty 11.495,00 Kč

žulová žardiniéra - 2 ks 27.588,00 Kč

Pc HP Pro Desk 490MT 18.876,00 Kč

Paletový vozík 5.965,12 Kč

Podpěrné kolečko s držákem 4.667,00 Kč

Celkem 266.859,37 Kč

iNVeStice 2010–2014

SW-Triada Munis - hřbitovy 16.553,00 Kč

Program Acronis - zálohování 20.890,65 Kč

Celkem 5.575.510,54 Kč

Opravy veřejného osvětlení 224.364,51 Kč
Opravy vozidel a techniky pracovní 
skupiny města 307.574,20 Kč

Opravy výtluků 92.842,54 Kč

Celkem 1.604.831,73 Kč
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Datum parcela č. výměra Cena celkem

12.02.10 146,147/1 829 m2 2.200.000,00 Kč

29.04.10 1945/1 211 m2 32.705,00 Kč

12.07.10 834 536 m2 155.000,00 Kč

14.10.10 321/7 84 m2 25.200,00 Kč

19.11.10 322/9 28 m2 8.400,00 Kč

19.11.10 322/4 27 m2 8.100,00 Kč

19.11.10 321/14 15 m2 4.500,00 Kč

02.12.10 321/5 92 m2 27.600,00 Kč

08.12.10 321/13 10 m2 3.000,00 Kč

31.12.10 22/3 177 m2 11.550,00 Kč

31.12.10 21/2 351 m2 6.160,00 Kč

13.05.11 2707/1 2 114 m2 112.042,00 Kč

13.05.11 2707/10 384 m2 20.352,00 Kč

13.05.11 2707/15 1 938 m2 102.714,00 Kč

23.05.11 2126/1 337 m2 117.950,00 Kč

31.08.11 1449/3 31 m2 10.850,00 Kč

31.10.11 2707/56 39 m2 3.900,00 Kč

31.10.11 2707/55 137 m2 13.700,00 Kč

31.10.11 2707/54 396 m2 39.600,00 Kč

31.10.11 2707/22 610 m2 61.000,00 Kč

14.11.11 322/7 11 m2 3.300,00 Kč

15.11.11 1316/2 27 m2 12.150,00 Kč

20.04.12 1752 210 m2 11.025,00 Kč

20.04.12 1780/4,2 549 m2 23.940,00 Kč

22.05.12 1058/5 42 m2 15.700,00 Kč

05.11.12 321/10 128 m2 39.400,00 Kč

14.11.12 321/12 21 m2 6.300,00 Kč

21.01.13 1449/8 30 m2 598,00 Kč

28.01.13 1058/8 40 m2 15.000,00 Kč

06.02.13 1058/10 13 m2 5.550,00 Kč

21.03.13 1058/6 17 m2 5 950,00 Kč

02.12.13 249 511 m2 52.203,78 Kč

16.12.13 3287/4 357 m2 36.700,00 Kč

18.12.13 1110/1 4 557 m2 313.000,00 Kč

19.12.13 3328 680 m2 13.732,60 Kč

19.12.13 3313 1 609 m2 32.493,60 Kč

19.12.13 2090/1 301 m2 6.078,69 Kč

19.12.13 3294 2 252 m2 45.479,14 Kč

25.02.14 2683 3 950 m2 103.700,00 Kč

21.03.14 1058/7 38 m2 18.100,00 Kč

24.04.14 2703/15 1 693 m2 32.789,20 Kč

24.04.14 2707/16 1 028 m2 19.909,80 Kč

30.04.14 2709/101 1 710 m2 33.102,90 Kč

30.04.14 2709/83 800 m2 15.486,74 Kč

30.04.14 2709/74 280 m2 5.420,36 Kč

30.04.14 2710/5 751 m2 14.960,53 Kč

30.04.14 2710/2 335 m2 6.673,47 Kč

13.05.14 2703/56 1 140 m2 22.374,29 Kč

13.05.14 2707/31 146 m2 2.865,48 Kč

13.05.14 2707/40 310 m2 6.084,23 Kč

20.05.14 510/5 7 m2 3.275,00 Kč

20.05.14 510/4 49 m2 22.925,00 Kč

19.12.14 3323 287 m2 5.795,97 Kč

Celkem 32 225 m2 3.916.386,78 Kč

NákuPY POZemků V OBDOBÍ  2010–2014 PrO měStO
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AuDit

Vážení občané, jak jste si povšimli, blížíme se ke ko-
munálním volbám. Aby neinformovaní aktivisté nemohli 
tvrdit, že bylo tak či onak hospodařeno na obci, byla povo-
lána společnost Top Auditing k auditu hospodaření města 
Újezd u Brna ode dne 1.1.2014 do dne 30.6.2014 s tímto 
výsledkem:

Pracovníkům společnosti, provádějícím přezkoumání, 
byly v průběhu kontroly poskytnuty požadované podkla-
dy, informace a  součinnost ze strany odborných pracov-
níků města.

Za hospodaření s  rozpočtem, vedení účetnictví, jeho 
úplnost, průkaznost a  správnost a  dodržování předpisů 

souvisejících s hospodařením a vedením účetnictví odpo-
vídá statutární orgán města. Naší povinností bylo získat 
všechny informace, které jsou nezbytné pro přezkoumání 
hospodaření.

Na základě provedeného přezkoumání je možno kon-
statovat, že hospodaření podle rozpočtu a  vedení účet-
nictví města probíhá v  roce 2014 v  souladu s  obecně 
závaznými právními předpisy. Město má zaveden systém 
vnitřních kontrol a provádí kontroly podle přijatého Kon-
trolního řádu. 

Karel Hradský ThDr. Jan Hradil, Th.D.

Původní letitý majetek:
1. Základní škola; 
2. Mateřská škola; 
3. Zdravotní středisko;
4. Pošta;
5. Radnice; 
6. Restaurace Na Rychtě;
7. Sociální bytovka 9. května 876.

V těchto nemovitostech je zabezpečený provoz a tyto ne-
movitosti jsou v dobrém technickém stavu, kdy u  restaurace 
Na Rychtě je zapotřebí důkladnější údržba a  u  zdravotního 
střediska příprava na opravu omítek. I když stavba restaurace 
Na Rychtě proběhla koncem 80. let opravou, má pár vad, se 
kterými se musíme srovnat.

Nové, v  posledních letech, zakoupené budovy a  budovy 
postavené:
1. Dům s pečovatelskou službou na Rychmanově;
2. Penzion;
3. Zakoupený MB Real v dražbě:
 a) sociální budova;
 b) dílny a sklady pro pracovní skupinu;
 c) hasičská zbrojnice;
 d) sběrný dvůr.
4. Klubovna pro mládež;

5. Skateboardové hřiště před generální opravou;
6. Malá restaurace na koupališti, která byla opravena, avšak 

dnes již svým technickým stavem nevyhovuje;
7. Zbudované parkoviště za zdravotním střediskem;
8. Zbudované parkoviště za Thermotechnikou;
9. Zakoupený bývalý Telecom za poštou – dnes optika a dět-

ská ordinace;
10. Dům č. p. 170 zakoupený v  letošním roce – probíhající 

generální oprava budoucí knihovny v  přízemí a  oprava 
3 bytů v 1. patře;

11. Nová čistička odpadních vod;
12. Nový psí útulek;
13. Nová obřadní síň;
14. Zakoupená nová část plochy vedle hřbitova – budoucí 

rozšíření;
15. Zakoupený vojenský objekt na Staré hoře, prozatím nevy-

užitý, ale záměry se 2 stavebními povoleními jsou hotové.
16. Zbudování rybníčku a mokřadu šmoldus.
17. Generální recyklace skládky mezi Sokolnicemi a Újezdem 

u Brna.
18. Nové šatny fotbalu.
19. Pomohli jsme jak finančně, tak i  fyzicky, jak římskoka-

tolické farnosti, tak i církvi československé husitské. Tyto 
pomoci jdou už do 100.000,- Kč.

JAk JSme NA tOm S mAJetkOVým ZáZemÍm měStA?
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1) ZM bylo seznámeno a  vzalo se souhlasem na vědomí 
rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové opatření je vyrov-
nané. Projednáno v Radě města dne 27.5.2014.

2) ZM bylo seznámeno a  vzalo se souhlasem na vědomí 
rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je vyrov-
nané. Projednáno v Radě města dne 2.6.2014. 

3) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
4) ZM rozhodlo pořídit změnu územního plánu města 

Újezd u Brna č. 1. 
5) ZM rozhodlo, aby byla přijata navržená protipovodňová 

opatření jako společná zařízení, a to takto: všechna pro-
tipovodňová opatření, prokonzultovaná a navržená Po-
vodím Moravy, mají být do pozemkové úpravy zařazena 
jako společná zařízení.

6) ZM rozhodlo, že protipovodňová opatření budou stavě-
na zaráz, aby nedošlo k poškození dalších lokalit. 

7) ZM bere na vědomí zprávu „Projekty města již připra-
vené“.

8) ZM přijalo seznam stavebních povolení pro stavby města. 

USNESENÍ č. 34 ze zasedání Zastupitelstva města Újezdu u Brna, konaného dne 30.6.2014
9) ZM rozhodlo, aby chodníky v parku u koupaliště proved-

la dle projektové dokumentace pracovní skupina města.
10) ZM rozhodlo, aby veřejné osvětlení v  parku u  koupali-

ště provedla vlastními silami pracovní skupina města 
(výkopy, aj.), a  odbornou práci aby provedla firma Jiří 
Hanák.

11) ZM rozhodlo, v souladu se závěry hodnotící komise, o nej-
vhodnější nabídce akce „Kamerový systém města – pro-
jektová dokumentace“ v tomto pořadí:

 1. BASE SYSTéM spol. s r.o., šeříkova 12, 696 18 Lužice;
 2. FALKON SEcuRITY, s.r.o., Masarykova 25/27, 602 00 

Brno;
 3. TRADE FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno.
 ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o  dílo 

s firmou BASE SYSTéM spol. s r.o., šeříkova 12, 696 18 
Lužice. 

 ZM ukládá místostarostovi města provést kompletní 
administraci výběrového řízení. 

12) ZM rozhodlo, v  souladu se závěry hodnotící komise, 

JAk JSme NA tOm S mAJetkOVým ZáZemÍm měStA?

20. Do majetku města přiřazen a generálně opraven evange-
lický hřbitov. 

21. Zbudování centrální zastávky s Wc a  tabákovou prodej-
nou.

22. Všechny nové zastávky ve městě (mimo jedné) jsou plně 
osazeny krytými zastávkami.

23. Dětská hřiště (na Rychmanově, před prodejnou potravin 
manželů Jirgalových, v mateřské škole a na ulici Rozprý-
mova).

24. Nové dětské hřiště za základní školou.
25. Generálně opravená budova ve dvoře základní školy – 

Klub odložených mužů a jedna zájmová třída.
26. Tělocvična základní školy.
27. Pomohli jsme opravit nemovitosti Sokolovny.
28. celkem jsme za 23 let postavili 142 bytů v 6 samostatných 

nemovitostech.
29. Odkoupená vojenská bytovka opravena a prodána do ma-

jetku nájemníkům.

Toto je jen hrubý výčet nového majetku nabytého za 23 let. 
Je to dost nebo málo? 

Je zapotřebí však ještě zmínit, že jsme vykoupili velké 
množství pozemků. Všechny, které bylo možno vykoupit. 
Např. cestu za tratí, velké pozemky v MB Realu, pozemky na 
Staré hoře v bývalém vojenském areálu a jiné. K tomu je však 
zapotřebí ještě započítat 70 % opravených a nových chodníků 
města včetně našich vozovek.

Majetek obce dle registrace činí 647.649.042,88 Kč.
70 % všech našich nemovitostí je po opravě a údržbě. Ani 

jedna z nemovitostí nemá havarijní stav. Jistě je ještě mnoho, 
co by se dalo koupit nebo postavit. Musíme ale počkat, až na 
to budou vypsány dotace. utratit peníze umí každý.

starosta města

uSNeSeNÍ Ze ZASeDáNÍ ZAStuPiteLStVA měStA ÚJeZD u BrNA
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o  nejvhodnější nabídce akce „Veřejná knihovna a  soci-
ální byty“ v tomto pořadí: 

 1. INTERIER MONT – Roman Martečík, nám. Zbyňka 
Fialy 3, Sokolnice;

 2. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín;
 3. Woodwork SERVIcE s.r.o., Syrovice 213;
 4. BAuMAT spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno;
 5. POWER BA s.r.o, Masarykova 31/427, Brno.
 ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o  dílo 

s  firmou INTERIER MONT – Roman Martečík, nám. 
Zbyňka Fialy 2, Sokolnice.

13) ZM, v souladu se závěry hodnotící komise, o nejvhod-
nější nabídce na akci „Přístavba mateřské školy – jedné 
třídy v Újezdu u Brna“ v tomto pořadí:

 1. POWER BA s.r.o., Masarykova 31/427, Brno;
 2. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín;
 3. BAuMAT spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno;
 4. Interiér MONT – Roman Martečík, nám. Zbyňka Fialy 3, 

Sokolnice;
 5. PM REALSTAV INVEST s.r.o., Rosická 333, Tetčice;
 6. STAVBY SALAJ, s.r.o., Krasická 361/53a, Prostějov.
 ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o  dílo 

s firmou POWER BA s.r.o., Masarykova 31/427, Brno.
14) ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele akce 

„Zateplení tělocvičny v Zš“.
15) ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele kom-

postárny, včetně technického zařízení. ZM ukládá Radě 
města připravit podmínky výběrového řízení a  zahájit 
výběrové řízení dle podmínek uděleného dotačního 
titulu. 

16) ZM rozhodlo, aby byla zadána studie inženýrských sítí, 
včetně chodníku a vozovky lokality „Za Tratí“.

17) ZM rozhodlo pořídit projektovou dokumentaci dle poří-
zené studie pro lokalitu „Za Tratí“ na inženýrské sítě. ZM 
ukládá Radě města, aby připravila a  zadala podmínky 
pro výběrové řízení na studii, ale i pro Vř pro projekto-
vou dokumentaci ke stavebnímu povolení, včetně rea-
lizační dokumentace (plyn, voda, kanalizace, chodníky, 
komunikace). 

18) ZM rozhodlo, aby projektová dokumentace – „Velitelství 
Stará hora“ měla změnu zdroje vytápění, a to na vytá-
pění dřevem (peletkami). ZM ukládá Radě města, aby 

zabezpečila projekt tohoto vytápění, aby bylo možno 
požádat o dotaci. 

19) ZM rozhodlo požádat o  dotaci na zateplení bývalého 
vojenského objektu s  tím, že bude požádáno o  dotaci 
až poté, co bude žádost doplněna o projektovou doku-
mentaci na vytápění peletkami.

20) ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u  Brna částku 
ve výši 700.000,- Kč na úpravu hřiště házené, dle do-
ložené projektové dokumentace s  tím, že rozdíl mezi 
cenou realizační a poskytnutou dotací si TJ Sokol uhradí 
z vlastních zdrojů. 

21) ZM bere na vědomí, že ještě není dokončen projekt pro 
výtah v Zš, ale na svém rozhodnutí zbudovat výtah v Zš 
trvá. 

22) ZM rozhodlo přijmout plánované akce pro rok 2014 
- 2016.

23) ZM rozhodlo přijmout cenovou nabídku firmy Jiří Hanák 
na osvětlení lokality parku u mlýna ve výši 183.860,- Kč 
a dílo firmě zadat. ZM ukládá starostovi města podepsat 
smlouvu o dílo. 

24) ZM rozhodlo prodat 2/3 pozemku p. č. 4189, k. ú. žatča-
ny, který je ve vlastnictví města Újezd u Brna, Obecnímu 
úřadu žatčany za cenu 14,- Kč/m2. ZM ukládá starostovi 
města podepsat kupní smlouvu. 

25) ZM rozhodlo revokovat rozhodnutí ZM ze dne 25.2.2013, 
a to odkoupit pozemek p. č. 3258/121 k. ú. Újezd u Brna 
o výměře 4043 m2 za cenu 350,- Kč/m2. 

26) ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 3258/121, k. ú. 
Újezd u Brna o výměře 4043 m2 za cenu 380,- Kč/m2. 
ZM ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu.

27) ZM rozhodlo směnit pozemky ve vlastnictví města Újezd 
u Brna, a to: část pozemku p. č. 72 o výměře 78 m2 a část 
pozemku p. č. 127/1, k. ú. Újezd u Brna o výměře 837 m2 

(celkem o  výměře 915 m2) za část pozemku p. č. 246 
o výměře 212 m2, část pozemku p. č. 245/1 o výměře 
680 m2 a pozemek p. č. 245/4 o výměře 23 m2 ve vlast-
nictví SÚS JMK. ZM pověřuje starostu města podpisem 
směnné smlouvy. 

28) ZM rozhodlo nevyhovět žádosti římskokatolické farnos-
ti o dotaci na dva kotle pro vytápění kostela a oratoře. 
ZM má za to, že toto je možno pořídit ze zdrojů farního 
úřadu, avšak na druhou stranu se delší čas jedná ve věci 

uSNeSeNÍ Ze ZASeDáNÍ ZAStuPiteLStVA měStA ÚJeZD u BrNA
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opravy kamenné zdi kolem kostela na ul. Komenského, 
kdy ZM rozhodlo na toto přispět alikvotní částí ve výši 
35 % z celkové vynaložené části na opravu tarasu. 

29) ZM bere na vědomí, že dne 30.6.2014 byla zahájena  
II. etapa stavby „II/418 – průtah ul. Komenského“. 

30)  ZM rozhodlo, dle připravené projektové dokumentace 
II/418 firmou SÚS, postavit tu část, která není povin-
ností SÚS Brno-venkov, ale je investicí města. 

31) ZM rozhodlo zadat část akce „II/418 Újezd u  Brna, ul. 
Komenského“, firmě Inženýrské stavby, Brno spol. s r.o. 
dle soutěže a  cenové nabídky, kterou zpracovalo SÚS 
JMK. ZM souhlasí s  cenou, která činí 1.750,145,13 Kč, 
viz rozpočet, od toho je však zapotřebí odečíst částku ve 
výši 197.256,67 Kč - chodníky, které jsou již hotové. 

32) ZM bere na vědomí, že bude nutno, díky některým záli-
vům v komunikaci na ul. Komenského, vykácet některé 
stromy.

33) ZM rozhodlo, do doby vyřízení řádného důchodu pana 
Josefa Kalvody, občana města Újezd u  Brna, připlácet 
Domovu pro seniory, Sokolnice částku ve výši 5.605,- 
Kč/měsíc.

34) ZM rozhodlo realizovat cyklostezku mezi obcemi Hostě-
rádky – Rešov – Újezd u Brna – žatčany. 

35) ZM rozhodlo, aby chodník na ul. Komenského, který 
nebyl předmětem soutěže, ani dodatku č. 2, v případě 
firmy POZEMSTAV, byl dokončen bez Vř oslovením jed-
noho, a to tedy firmu POWER Ba s.r.o., Masarykova 31, 
Brno. Jedná se o  108 m2, v  provedení červené dlažby, 
cena 900,- Kč/m2. ZM ukládá starostovi města podepsat 
smlouvu s výše uvedenou firmou.

36) ZM vydalo souhlas s uzavřením smluv, týkajících se zří-
zení věcných břemen na pozemcích města, a  to za rok 
2013 a k dnešnímu dni, tj. 30.6.2014.

37) ZM rozhodlo, že pro volební období 2014–2018 bude 
voleno 15 členů do Zastupitelstva města.

38) ZM schvaluje návrh Smlouvy o dílo mezi městem Újezd 
u  Brna a  firmou ZERA – zemědělská a  ekologická re-
gionální agentura, o. s., Náměšť nad Oslavou na za-

bezpečení managementu projektu „Revitalizace zeleně 
v parku u koupaliště Újezd u Brna“ za cenu 40.000,- Kč 
+ DPH. 

 ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
39) ZM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Újezd u Brna 

a firmou Ing. Stanislav Kopecký, MBA, Brno, na zajištění 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce 
„Veřejná knihovna a sociální byty“. cena za zajištění vý-
běrového řízení činí 10.000,- Kč. ZM pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

40) ZM schvaluje smlouvu o poskytování poradenských slu-
žeb mezi městem Újezd u Brna a firmou SOFIS GRANT 
s.r.o., Praha 4-Podolí, na zajištění výběrového řízení na 
dodavatele akce „Pořízení mobilní kompostárny s tech-
nologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna“ 
a zajištění administrace projektu ve fázi implementace 
a  závěrečného vyhodnocení. cena za provedení těchto 
služeb činí celkem 86.515,- Kč, včetně DPH. ZM pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy o  poskytování 
poradenských služeb. 

41) ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
12.12.2012 uzavřené mezi městem Újezd u Brna a fir-
mou Ing. Stanislav Kopecký, MBA, Brno, na opětovné 
zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací akce „Přístavba mateřské školy – jedné třídy 
v  Újezdu u  Brna“. První výběrové řízení bylo zrušeno 
pro nedostatky ve výkazu výměr zadávací dokumen-
tace a oslovení uchazeči nemohli objektivně zpracovat 
svoje nabídky. cena za zajištění opětovného výběrového 
řízení činí 15.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1. 

 Hradský Karel ThDr. Jan Hradil, Th.D.
 místostarosta starosta
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cO Nám ZBýVá NYNÍ BeZPrOStřeDNě DOkONčit?

Park a  jeho revitalizaci, na kterou jsme dostali dotaci, 
máme v rozbudované fázi. Byli bychom mnohem dál, kdyby 
pár opozičních zastupitelů města nezačalo dělat obstrukce 
v čase, kdy už bylo povolení. Mají-li takový zájem, proč si ne-
prostudovali projektovou dokumentaci, která ležela více než 
rok na Radnici? Odpověď je jednoduchá. Opozice celé 4 roky 
byla v opozici vůči všemu. Nepřišla s jediným konstruktivním 
návrhem, kromě diskuze o investici na koupaliště. Ale peníze, 
ač tvrdili, že jsou jednoduché zabezpečit, nezabezpečili. My 
prozatím taktéž ne, je to více než složité. Musí se nejdříve do-
končit projekt. 

Celé dva roky město řeší nedostatek míst v ma-
teřské školce, které je zřizovatelem. Nedostatek míst jsme 
nenechali jako zátěž pro obyvatele Újezdu u  Brna, ale Rada 

1. Dokončit park u koupaliště – „Revitalizace zeleně“
Na jaře jste si jistě povšimli, že došlo k  vykácení stromů, 

které byly určeny jako havarijní a nevhodné. Pravděpodobně 
ale nevíte, že se nám opoziční zastupitelé pokusili svými kroky 
naši práci znepříjemnit tím, že město oznámili u  některých 

města vyřešila celý problém. Iniciovala vznik občanského 
sdružení „Naše malé dítě“. Provoz z větší části město uhradi-
lo, dalo nově vybavené prostory, uhradilo energie a náklady 
s  platem učitele. Toto sdružení bude končit na konci roku 
2014. Nebudou již žádné výdaje na zabezpečení dětí, které 
nemají místo v Mateřské škole Újezd u Brna. 

Vážení občané, když jsem přišel s návrhem rozšířit prostory 
naší mateřské školy o přístavbu jednoho komplexního traktu, 
povstal jeden opoziční zastupitel a  prohlásil: „Počet naroze-
ných dětí se prokazatelně snižuje, není to třeba.“ I  započala 
nesmyslná diskuze, došlo na má slova. Mateřská škola svojí 
kapacitou již dva roky nestačila. 

Poté jsme se zpožděním zadali projektovou dokumentaci a dal-
ší opoziční zastupitel se tázal: „Proč to jde tak pomalu?“ udělejte si 
obrázek sami, v čem bylo nutno pracovat. Překonat opozici, která 

byla v opozici, protože je opozice. 
Má to méně logiky, více strádání. 

Začali jsme začátkem srpna 
stavět. V  měsíci prosinci, pokud 
se něco nestane, zkolauduje-
me. V  tomto měsíci také skončí 
občanské sdružení „Naše malé 
dítě“. Je to domyšlené, není to 
opoziční. Na školku jsme obdr-
želi dotaci 85 % všech uznatel-
ných nákladů z ROP Jihovýchod.

starosta města

cO JSme NeStiHLi

kontrolních orgánů. Obdrželi jsme dotaci, vše jsme řádně 
prováděli dle projektové dokumentace (všechny úpravy od-
souhlasené všemi povinnými organizacemi). Kladu si otázku: 
co je k tomu vedlo? Odpověď si dejte sami. Tato revitalizace 
bude dokončena na podzim vysazením nových stromů a keřů, 

Opravdu to trvalo. Stavební povolení, projekt a jiné a jiné. Sehnali jsme dotaci a koncem roku bude zbudován nový pavilon 
mateřské školy.

Přístavba nové třídy v mateřské školce
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cO JSme NeStiHLi

SOciáLNÍ VYmOžeNOSti

cO PráVě NYNÍ DěLáme PrO BeZPečNOSt měStA?

Je nutno říct, že, ač je opravdu hluboká ekonomická krize, 
naše město dokázalo udržet všechny sociální vymoženosti, 
pro které se více než před sedmi lety Zastupitelstvo rozhodlo.
1. Ač bylo možné, nezdražilo nájemné za byty.
2. Ač bylo možné, udrželo nájemné za bydlení v Domě s pe-

čovatelskou službou a v Penzionu pro seniory.
3. Ač tento stát přestal vyplácet pohřebné 5.000,- Kč, město 

tuto sociální pomoc dokázalo ze svého rozpočtu vyplácet.
4. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že jsme pro naše ma-

minky a mladé rodiny dokázali vyplácet na každé narozené 
dítě ve městě 5.000,- Kč.

5. Dokázali jsme také do dnešního dne udržet „pastelkovné“ 
1.000,- Kč pro každého újezdského prvňáčka.

chystá se kompletní kamerový systém, který je projekčně 
již připraven. Naši městští policisté budou mít ve své pracovně 
pult ochrany, na kterém bude monitorovací zařízení. Toto za-
řízení bude sledováno městskou policií, i v nočních hodinách, 
což přispěje ke značnému zvýšení bezpečnosti ve městě. Nej-
větším problémem je dát to legislativně do pořádku. Na toto 
bezpečnostní zařízení města budou napojeny: 

6. Dokázali jsme zabezpečit 8 ubytovacích míst pro mimo-
řádně sociálně slabé, dále 2 garsoniéry a  budují se další 
3 sociální byty. Kdybychom nevybudovali toto zařízení, 
stali by se pravděpodobně z těchto osob bezdomovci.

7. udrželi jsme 1 sociální byt pro matku v tísni.
8. Zastupitelstvo města nevyužilo možnosti zvýšení daně 

z nemovitosti pro všechny občany.
9. Zabezpečili jsme dotace pro pracovníky pracovní skupiny. 

Pro desítky lidí to byla pracovní záchrana. Na straně druhé 
však mnozí lidé z pracovní skupiny by se dnes uživili kde-
koliv, protože se z nich stali univerzálně pracující lidé. 

starosta města

vytvořením nových travnatých ploch a  chodníků. Abychom 
zlevnili náklady, protože na cestičky se dotační peníze ne-
vztahují, naše pracovní skupina, pod vedením pana Suchého, 
položila betonové obrubníky a provedení plochy těchto chod-
níků bude následovat. Úprava parku nebyla provedena pouze 
proto, abychom měli krásný park, ale také proto, aby havarijní 
stromy někoho nezranily.

2. Naše koupaliště
Již dávno nemá koupaliště takový význam jako před 

léty. Podíváme-li se na letecký snímek města Újezd 
u  Brna, zjistíme, že zhruba 40 % nemovitostí má své 
vlastní soukromé bazény - bazénky. K  tomu je nutno ješ-

tě říct, že po zdražení vody se provoz koupališť tak zdra-
žil, že v  podstatě žádné koupaliště již není ekonomicky 
soběstačné. Aby bylo koupaliště ekonomicky soběstač-
né, vstupné by muselo být tak vysoké, že by si koupání  
4členná rodina mohla dovolit jen párkrát za sezónu. Projekt 
menšího koupaliště je již připraven. Je již rozhodnuto, že 
areál dnešního koupaliště bude jako multifunkční sportovi-
ště postaven, ale až v čase, kdy na tuto akci získáme dotaci. 
Další fáze tohoto areálu se v současné době projekčně zpra-
covávají.

starosta města

a) všechny soukromé domy, které o to požádají;
b) všechny provozovny, které o to požádají;
c) celý městský majetek, který je již dnes střežen bezpečnost-

ním zařízením;
d) každý z nestorů – který o to požádá, bude zapojen do sys-

tému „Bezpečnost seniorů a nemocných“. Zcela bezpochy-
by budeme na této části Moravy první. 

starosta města
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BeSeDY S Dětmi NA růZNá témAtA V mAteřSké škOLce

Akce v MŠ se záchrannou službou

Náš nový defibrilátor, který jsme zakoupili Městské policii, aby mohla poskytnout první pomoc.

Beseda s policií v MŠ, konaná dne 25.6.2014
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Jak krásně se naše mládí vyjímá v parku JuDr. Jana Haluzy.

Loučení s předškoláky dne 23.6.2014

NAše Děti

Každá škola má nejlepší žáky, ale i žáky zlobivé, ti se však nefotí...
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PrVňáčci 2014

Prvňáčci 2014 - I. A 

Prvňáčci 2014 - I. B 
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Předávání cen nejlepším žákům  ZŠ dne 26.6.2014 

Nejlepší žáci ZŠ 

Ze ZákLADNÍ škOLY
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Rozloučení  deváťáků na Radnici města dne 27.6.2014

LOučeNÍ S „DeVáŤákY“

Devět let uteklo jak voda. 
Jste mladí, co víc si k tomu přát...

Odcházíte a je to škoda,
snad každý vzpomene si rád.

Zářící očka, na zádech tašky,
nadšeně jste šli do školy.

Devět let uteklo jak voda...
Vzpomínka někdy zabolí.

Jak vítr zrnka písku
rozfouká do všech stran,

opustíte svou rodnou vísku,
rozejdete se bez zábran.

co za deset, dvacet let,
až splní se Vám Vaše sny?
Vzpomenete si na doby,

kdy psávali jste slohovky?

co přát Vám na závěr?
Ať vyhnete se nesnázím
a štěstěna Vás provází!!!

PhDr. Jana Hradilová
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Naše „stará“ knihovna je již malá, proto jsme bezmála tři 
roky řešili problém, kam s  ní. Po zdlouhavém jednání jsme 
dokázali oddlužit velice složitě hypotékou zatížený objekt. 
Pracoval na tom notář, právník, starosta a místostarosta, a pak 
se podařilo. Je náš.

Za 3.854.000,- Kč čtyři byty, nádherná prostora pro 
knihovnu. Na rekonstrukci se již pracuje. Opět, nebude to nic 
levného, ale bude to naše. Kdybychom prodali pouze byty nad 
knihovnou, tak by se nám peníze investované do nákupu vrá-
tily. Musíme koupit vnitřní vybavení, česky řečeno regály. Pak 
vytvoříme řadu a  15 tisíc knih bude z  ruky do ruky putovat 
městem. 

A co s prostorou staré knihovny? Je to útulná prostora ve 
starém domě spíše měšťanského charakteru. Tu okamžitě po 
uvolnění přestavíme na hezkou dětskou ordinaci s  krásným 

zázemím. To nejsou pouhé plány. S tím se nedá již nic dělat. To 
jednoduše bude. Není to bezvadné?

Je.
A co dál? Z prostory nynější dětské ordinace vytvoříme or-

dinaci gynekologickou s  malým zázemím pro prodej potřeb 
s úzkým zaměřením na ženské potřeby. Tento dům jsme kou-
pili od Telecomu. I nad ním se pozastavovala opozice a dívejte! 
Z OPO vznikla optika. Nebyl to dobrý nápad? Nebylo to řešení, 
které opět našemu městečku přidalo na občanském pohodlí?

Za to, že jsme koupili dům na knihovnu, je nutno podě-
kovat panu zastupiteli Ing. Miloši Zapletalovi, protože přišel 
s tímto nápadem. My jsme však celý problém vyřešili. 

starosta města

NAše kNiHOVNA

Všimněte si, jak z názvu 
„Naše objížďka“ vzniklo 
synonymum, které spousta 
lidí doprovází uštěpačnými 
poznámkami. Je pravdou, 
že množství dopravy, od-
vedené po objížďce, zne-
příjemňuje život na ulici 
štefánikova. 

Existovalo jiné řešení? 
To je důležité. Opravdu 

neexistovalo. Komenského ulice, která se opravovala, trpí 
provozem po celý rok. Nejenom hlukem, ale i  exhaláty. 
A pak se objeví člověk, který se nestará o to, jak bude věc 
provedena, proč se dělá, ale vyskakuje, navrhuje nesmy-
slné teorie, které nejsou realizovatelné, ale zviditelní se. 
Oprava a rekonstrukce, která bude provedena a dokonče-
na za 30 dní, zkvalitní náš život. Nebude prašnost, ne-
budou kaluže a po celé délce, kde bude možné, vzniknou 
parkovací zálivy. 

Jak tedy budeme pokračovat? 
- II. etapou bude křižovatka u Radnice, obdobně řešena 

světly a opět půl na půl. co víc? Všude budou zbudo-
vány nové přechody. Dva z toho budou nově nasvícené. 
A tak musíme prohlásit, chceme objížďku, protože nám 
přinese spoustu nového a  dá odpočinout obyvatelům 
ulice Komenského. co ještě přibude? Po celé ulici Ko-
menského v  místě rekonstrukce vznikne nové odvod-
nění a parkovací zálivy. 

- III. etapa navazující objížďky bude: křižovatka od Else-
rema přes rychmanovský most až po restauraci u Pase-
ků. Tato však bude řízena světly a nepůjde již přes ulici 
štefánikovu, ale ulicí Komenského. Budovat se bude 
vždy polovina vozovky. 

starosta města

NAše OBJÍžďkA

km
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Obec Újezd u Brna
Počet obyvatel 3110
Počet zaměstnanců MP celkem 3
Z toho počet strážníků s osvědčením 3
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 0
Z toho odhad kolik strážníků se podílí
na výslednosti MP 3

Počet přestupků vyřešených 
v dopravě 93

Z toho řešeno blokově 30
Z toho postoupeno správnímu orgánu 3
Z toho řešeno domluvou 60
uloženo blokových pokut (v Kč) 3.900,- Kč

Počet přestupků - ostatní 37
Z toho řešeno blokově 19
Z toho postoupeno správnímu orgánu 2
Z toho řešeno domluvou 16
uloženo blokových pokut (v Kč) 3.400,- Kč

Počet řešených přestupků v dopravě zařa-
zených do bodového systému (bez měření 
rychlosti)

0

Počet řešených přestupků v dopravě zařa-
zených do bodového systému - překročení 
max. povolené rychlosti

0

Počet řešených přestupků v  dopravě za-
držených řidičů motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

1

Celkem řešeno přestupků 130
Celkem uloženo blokových pokut 
(v Kč) 7.300,- Kč

Počet důvodných podezření o  spáchání 
trestného činu oznámených Policii České 
republiky

26

Počet případů použití služební zbraně 
strážníky 0

Počet útoků na strážníky 0
Zadrženo hledaných osob 1
Nalezeno vozidel v pátrání 0
Předvedeno osob dle § 11 ZOOP 0
Předvedeno osob dle § 13 ZOOP 0
Odchyceno zvířat 22
Provedené kontroly řidičů vozidel 41

cO VšecHNO NAše POLicie DěLá krOmě SVýcH DeNNÍcH POViNNOStÍ

StAtiStikA čiNNOSti mP ÚJeZD u BrNA – ke DNi 31.08.2014

• Zabezpečení přechodů v 7:30 hodin, když jdou děti do školy.
• Otvírání a zavírání veřejných toalet na nádraží.
• Otvírání a zavírání zdravotního střediska včetně výtahu.
• Kolportace zpravodaje, všech dopisů, složenek, oběžníků 

a jiného do všech domů. umíte si vůbec přestavit, kolik by 
to stálo?

• Zabezpečení všech kulturních a jiných akcí.
• Přímý styk s orgány státní správy + korespondence. Nutné 

doručování korespondence přímo.
• Spolupráce mezi státní a Městskou policií.

• školení dětí – bezpečnost dětí v  silničním provozu (i  na 
kolech). 

• Prevence kriminality - bezpečnost nás všech.
• Monitorování pohybu nežádoucích případně potencionál-

ně nebezpečných osob.

Prosím Vás všechny čitatele, abychom si uvědomili a byli 
jim alespoň trochu vděčni. 

starosta města
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Velice často slyšíme neuvážené výroky – „Je nám Městská 
policie zapotřebí?“ – Ano, je. Pochybovat o tom může pouze 
člověk, který tomu nerozumí. I zde máme nový vůz opět za 
přispění Krajského úřadu JMK, a tedy jasně za podpory pana 
hejtmana JuDr. Michala Haška, i zde je zapotřebí říct, díky.

Auto Městské policie Dacia Duster 4 x 4 Auto na odvoz starších občanů k lékaři 

Staré auto naší Městské policie dostalo novou tvář. Dovoz 
a  odvoz našich občanů k  lékaři. Vozidlo je přiděleno panu  
Petru Suchému, vedoucímu pracovní skupiny města a  on 
s ním zabezpečuje nákup pohonných látek, nákup náhradních 
dílů, odvoz porouchaných sekaček až po čerpadla z ČOV. Auto 
je to plně vytížené. Telefon pro odvoz pacientů je 723 053 713.

Hasičské auto Dacia Duster 4 x 4

Další nový vůz pro naše hasiče. Kdykoli město potřebuje, je na ně opravdu spoleh. Při každé krizové situaci asistují. Za to jim je 
zapotřebí poděkovat. Tento vůz jsme opět obdrželi z dotací.

SLužeBNÍ VOZY měStA
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Předání házenkářského hřiště TJ Sokolu dne 5.9.2014

Předání zametacího vozu dne 14.8.2014

PřeDáVáNÍ
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Drcení betonu

Vůz již nestojí v garáži, ale celý den pracuje

Upravená cestička do Telnice

Nový čistící vůz již s označením města

Práce PrAcOVNÍ SkuPiNY měStA

Dva dny uklízíme hromady starých betonů. Kde jsou ty časy, kdy kolem Újezdu ležela betonová pohřebiště. Je to skutečně až 
100 tun, které nám tento stroj zpracuje a my drť použijeme jako podklad do námi budovaných chodníků.

Tento čistící vůz jsme pořídili z dotace Operačního programu životního prostředí za spoluúčasti prostředků z Fondu soudržnosti Eu ve 
výši 85 % a ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %, zbývající část 10 % bylo uhrazeno z rozpočtu města. cena vozu 3.460.659,60 Kč. Je to 
švýcarský výrobek, kde vnitřek kabiny připomíná kancelář s počítačovým zařízením. Věřte, že ani popojet s tímto vozem nejde bez příručky. 
Pan Leukert si však poradil. Pro tento vůz již stavíme temperovanou garáž.

POStřeHY ZAměStNANců

Knihovna
Mezi zaměstnance města jsme se zařadily v dubnu roku 

2004 jako knihovnice. Je to tedy již 10 let, co nás můžete 
vídat v  Městské Jiráskově knihovně. Na toto místo jsme 
nastupovaly obě po mateřské dovolené. Práce nás od za-
čátku velmi baví. Není to jen práce s  lidmi při půjčování 
knih. Zajímavé a  odpovědné je hledat vhodné tituly pro 
obnovení knihovního fondu. Než kniha doputuje k rukám 
čtenáře, musí být zpracována v počítači a následně obale-
na. Také není vždy snadné posoudit knihy zastaralé a ne-
aktuální, a  poté je vyřadit. Mezi naše oblíbené činnosti 

patří i  práce se školáky, kteří nás pravidelně navštěvují. 
Pro tyto besedy máme určené čtvrtky, kdy je pro veřejnost 
knihovna uzavřena. V  minulém zpravodaji jste se mohli 
dočíst, že město Újezd u  Brna koupilo, naproti prodejně 
Elektro Spáčil, dům č. p. 170. V přízemí tohoto domu bude 
zrekonstruována nová knihovna. Tímto by se měl vyřešit 
náš největší problém a tím je nyní nedostatek místa. Obě 
si přejeme, aby rekonstrukce proběhla bez velkých problé-
mů a my zde mohly naše čtenáře přivítat ještě tento rok.

Věra Lísková a Daria Matoušková
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Dobrý den,
jmenuji se Miroslava Jurková. Narodila jsem se dne 

29.5.1985 ve Vyškově, ale od svého narození bydlím 
v  šaraticích, kde jsem také chodila na základní školu. 
Poté jsem vystudovala Integrovanou střední školu ku-
chař-číšník ve Slavkově u  Brna. Toto povolání mě však 
nezaujalo, proto jsem ho také nevykonávala a  nevy-
konávám. Než jsem nastoupila sem, prošla jsem si pár 
zaměstnání a stihla projít mateřskou dovolenou.

K  práci u  města Újezd u  Brna jsem se dostala čirou 
náhodou, když jsem po ukončení mateřské dovolené 
hledala rok zaměstnání. Došlo už to i tak daleko, že jsem 
se chtěla ucházet o místo v místní lakovně. Jelikož jsem 
neměla přesné informace, šla jsem se zeptat na Měst-
ský úřad, kde jsem potkala paní Ing. Jarošovou. Ta, po 
vyslechnutí mého problému, mě odradila, že by to pro 
mě nebylo v  lakovně moc vhodné, ale že přibíráte pra-

Moje práce
Působím u  pracovní čety ode dne 19.3.2013, tedy 

poměrně krátkou dobu. Je mi 54 roků a  zařazen jsem 
u pracovní skupiny. Mimo této činnosti mám na starost 
oba hřbitovy. V posledních letech před nástupem k tzv. 
„Rychlé rotě“ jsem neměl moc štěstí na spokojenost při 
práci. Nyní jsem se svojí prací pro město velmi spoko-
jen. A  rád do práce přicházím (což před tím nebývalo). 

covníky města. S radostí a vidinou normální práce jsem 
se šla zeptat přímo k  panu Dr. Hradilovi a  jsem tomu 
nyní nesmírně ráda, protože svůj pracovní poměr jsem 
započala dne 10.2.2014.

A  s  čistým svědomím mohu říci, že toho nelituji. 
Tato práce mě naplňuje štěstím, jsem klidnější, veselej-
ší a  když někomu řeknu: „už aby bylo pondělí...“, tak si 
ťuká na hlavu. Je tu skvělý kolektiv, a  také skvělý pan 
vedoucí, který přes svou pevnou ruku umí být i  shoví-
vavý. co se týče mě, neměnila bych nic, leda až na pár 
zrezivělých košů. Myslím, že město vypadá, jak by mělo, 
že pan starosta se úžasně stará o to, aby vše klapalo, jak 
má a nebýt jeho, nebylo by na takové úrovni, jak je nyní, 
že jen vzkvétá. Já osobně jsem mu vděčná, že mě zařadil 
mezi své manuální pracovníky a plně si toho vážím. 

Děkuji.
Miroslava Jurková

Dost času věnuji práci na hřbitovech, kde se práce, za 
podpory města a pana starosty, opravdu „rozjely“. Pokud 
bych se vyjádřil, co změnit, či zlepšit při práci ve městě, 
tak myslím věnovat větší pozornost při úklidu „budliků“, 
protože, co tam někteří lidé nanosí, je neuvěřitelné. Ple-
tou si to s ekodvorem.

Jiří Janištin

Zamyšlení nad prací
Do vedení týmu pracovní skupiny jsem vstoupil dne 

1.8.2011 se souhlasem Rady města. Mé osobní před-
stavy z předešlého pracovního zařazení u státní správy, 
konkrétně u  PČR, vzaly rychle za své. Mohu uvést, že 
jsem byl velmi kladně překvapen. Vážím si kolektivu lidí 
kolem sebe, oceňuji profesionalitu, pracovitost a  tvůrčí 
myšlení. Od počátku si zaznamenávám fotodokumen-

tací všechny pracovní akce probíhající v  našem městě 
– vnitřně jsem spokojen. Nemáme se za co stydět. Pro 
pracovní skupinu vidím současný problém v  zajištění 
sprchy. řešení by se dalo najít v  rámci přístavby ply-
nové kotelny pro garáž na čistící vůz. Přístavba kotelny 
s místností skladu + sprchového koutu.

 Petr Suchý, vedoucí technického oddělení

POStřeHY ZAměStNANců
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Nedávno mě zastavila paní a  říkala: „Vy se máte... Máte na 
Radnici klimatizované kanceláře. Tam se musí pracovat.“ Tak jsem 
se tímto podnětem začal zaobírat a zjistil jsem následovné. Lidé 
velice často vidí výhody druhých a pláčou nad svými nevýhoda-
mi. Položil si však někdo otázku a srovnání např. s otvírací dobou 
našeho Městského úřadu a např. úřadu v Sokolnicích? Od pondělí 
7:00 hodin až do pátku 13:30 hodin nenaleznete zamčené dveře 
našeho Městského úřadu. Zajel jsem si do Sokolnic a ejhle! Třikrát 
v týdnu jsem stál u zamčených dveří. Nevadí to sokolnickým obča-
nům? Ale i mnoha jiným občanům v jiných obcích? 

Na našem Městském úřadu kupříkladu neexistuje neúřední 
den. Vyhlásil jsem, že v Újezdu u Brna je 5 dnů, kdy přijímáme 
všechny občany. co víc? Přijdou s nevyplněnou žádostí, žádost 
jim vyplníme. Někteří také říkají, že děvčata se na našem úřadu 
stále smějí, ale já je na druhou stranu někdy vidím přetížené 
prací a zaražené nad tím, jak se někteří lidé chovají. A tak mě to 
přivedlo k tomu, že jsem každému děvčeti dal 500,- Kč odměny 
za nadstandardní práci. Věřím však, že většina z Vás je s  nimi 
spokojena – já ano.

starosta města 

rADNice

Pan senátor Ing. Ivo Bárek při návštěvě pana starosty ThDr. 
Jana Hradila, Th.D. dne 7.8.2014. Přínos pana senátora je také 
v tom, že se stará, abychom nezapomněli požádat o vypsané 
dotace. Za to mu musíme poděkovat.

Účastní se našich plesů a také koncertů. Družný rozhovor 
končí oboustranným úsměvem proto, že se baví o volbách - to 
bude zase slibů, to bude zase polopravd...

starosta města

NáVštěVA SeNátOrA iNg. iVO BárkA
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Dne 29.5.2014 se konal KULATÝ STŮL v budově Měst-
ského úřadu šlapanice na téma Spolupráce orgánů 
sociálně právní ochrany dětí se školskými sub-
jekty. Kulatý stůl se uskutečnil první v  pořadí a  realizaci 
organizovaly pracovnice sociálního odboru, OSPOD, v  rámci 
projektu Sociálně-právní ochrany dětí pro obec s  rozšířenou 
působností šlapanice. Pozváni byli ředitelé a  výchovní po-
radci všech základních škol a  gymnázií v  obcích správního 
obvodu šlapanice, kteří se dostavili v  hojném zastoupení. 
V poutavých prezentacích pracovnice sociálního odboru zmí-

Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností šlapanice“ 
cZ.1.04/3.1.03/c2.00084 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

nily zákonné normy orgánů sociálně právní ochrany, podaly 
informace o  spolupracujících institucích, přiblížily metodu 
případové konference a především předestřely příklady dob-
ré praxe a poukázaly na možnosti úzké vzájemné spolupráce 
OSPOD (oddělení péče o děti a oddělení sociální prevence) se 
školami a školskými zařízeními. 

V  říjnu 2014 je naplánované druhé setkání 
u kulatého stolu, kde se bude OSPOD věnovat té-
matu záškoláctví, týraných dětí a úvodu do drogo-
vé problematiky dětí.

PROJEKT „SOCIáLNě-PRáVNÍ OCHRANA DěTÍ PRO OBEC S ROZšÍřENOU PŮSOBNOSTÍ šLAPANICE“
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084

Akce kulatý stůl

PrOJekt
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Stále a stále slýcháme některé zastupitele, kteří opa-
kují: „co koupaliště?“ Tito zastupitelé přišli vždy s  pou-
hou negací. Vše, co jsme udělali, bylo špatné. O  parku 
před Radnicí jedna ze zastupitelek říkala, že se lidé po-
dívají na park, otočí se k Radnici a poťukají si na hlavu. 
Na tento typ vulgarismu nereagujeme.

To samé je problém kvalitního koupaliště. Ať bychom 
postavili jakékoli koupaliště, tak je to vždy se zázemím 
za 30 mil. Kč. 30 mil. Kč investic a potom 3 měsíce pro-
vozních a  údržbových nákladů jen proto, abychom se 
dva, možná tři měsíce koupali. Velice moudře 9 zastupi-
telů rozhodlo, že celá plocha, kterou máme po koupališti 
k dispozici, nebude pouhé koupaliště, ale prostředí vol-
ného času sportu. Nové kurty, nový beach volejbal a další 
a další sportovní zařízení. Tento záměr jsme si „nevycu-

cali z  palce“. Byl rozeslán dotazník a  následkem tohoto 
dotazníku bylo vyhodnoceno, co lidé chtějí a  co ne-
chtějí. Většina dotazovaných konstatovala: „Nebudou-li 
dotace na koupaliště, nestavět za půjčku.“ I když toto byl 
můj ekonomický návrh, shodli se na tom nejen občané, 
ale i Rada města a výjimečně i Zastupitelstvo města.

Jen pro úplnost - jsme před zadáním zpracování pro-
jektu celé plochy bývalého koupaliště. Hádejte, kolik má 
stát projektová dokumentace – pouhý projekt. Vyhrál to 
nejlevnější návrh za cenu 828.850,- Kč. Nebojte, všech-
no má svůj čas. I  toto musí přijít až tehdy, až budeme 
mít přebytek. 

starosta města

Nejde o pouhé nabádání k občanské nespokojenosti. 
Jednoduše jsou věci, které lidé prosazují, i  když ví, že 
řešení nebo návrh není dobrý. Osobní zájmy, osobní 
kritéria, finanční výsledek se stává jediným vodítkem 
záměru. K něčemu obdobnému dochází u nás na Rych-
manově. Zjistěte si, kdo byl nositelem studie a  návrhu 
projektu zástavby. Proč návrh projektu zástavby není 
trvale podepsán. Dále si překontrolujte, které politické 

Vždycky se v  nějaké společnosti objeví skřet, který 
nepracuje, ale všechno ví, všechno zná a  je přesně in-
formován. upozorňuji Vás, že ve výhledu vymístíme ze 
dvorany základní školy tenisové kurty. Zelené plochy ve 
škole mají sloužit nejdříve žákům, jejich pohybu, a tepr-
ve poté k tenisové komerci. Objeví-li se opět skřítkoidní 
šotek, nenaslouchejte. Je to od prvopočátku účelová 
lež. Ano, teprve poté, co se v těchto budoucích 4 letech 

sportoviště na pozemcích koupaliště včetně menšího 
bazénu postaví, budou kurty v  základní škole promě-
něny na polyfunkční hřiště pro děti. Během 40 dnů se 
zahájí generální oprava pláště tělocvičny včetně oken. 
Obdrželi jsme dotaci. 

starosta města

seskupení by mohlo, v případě jeho vítězství v komunál-
ních volbách, prosazovat tento záměr. utvořme místní 
skupinu, která se celým problémem bude zaobírat tak, 
aby nemohlo dojít k  jakýmkoli nepravostem či újmě na 
uvedené lokalitě.

starosta města 

OBYVAteLům rYcHmANOVA - „NeNecHte Si tO“

teNiSOVé kurtY

kOuPALiště
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OBYVAteLům rYcHmANOVA - „NeNecHte Si tO“
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Potěšilo mě, 
že se nezapo-
mnělo na sto-
leté nedožité 
výročí od naro-
zení známého 
atleta, běžce 
JuDr. Jana Ha-
luzy, jediného 
trenéra slavné-
ho Emila Zátop-

ka. Starší generace na něho vzpomíná jako na člověka 
ryzí hodnoty s pevnou morálkou. V mé paměti je zapsán 
dvěma životními etapami:

Dobou společného věznění v  padesátých letech – 
tedy času a  prostředí, které důkladně prověří vzájemné 
lidské vztahy a  povahy. Jenda v  této zkoušce lidských 
hodnot bezkonkurenčně obstál. Ač akademicky vzdělán, 
měl sociální cítění, spravedlivost a  demokratičnost mu 
byly vlastní. K dokreslení této vzácné bytosti mi dovolte 
malou příhodu z valdické věznice:

Na kobku měl být k  nám ubytován jistý kriminál-
ní vězeň – recidivista, kterého přes protesty ostatních 
politických... prosadil on jako vzorný křesťan. „Každý 
člověk je napravitelný,“ přesvědčoval nás se zápalem. 
Tenhle nebyl. Když se nám pak po opakujících ztrátách 
potravin a pro zjevné hygienické prohřešky podařilo ho 
vystěhovat, náš dobrák Jan trpěl našimi narážkami pro 
svou útlocitnost. Jeho teorie o nápravě člověka byla po-
šramocena. Jenda, řečený Ali, žil v souladu se svojí křes-
ťanskou vírou. Náš nepolepšitelný byl přeložen na práci 
chodbaře, kde však pokračoval ve vykrádání spoluvězňů. 
Rozhodli jsme se k  rázné akci. Po domluvě s  dozorcem 
jsme si na našeho lapku počíhali v  čase, kdy byly cely 
prázdné. Jeden z nás se schoval a milého „čorkaře“ chytl 
při činu. Když jsme se pak dožadovali po bachaři splnění 
slibu, že nám ho předá k  potrestání, tento jen pokrčil 
rameny a překvapivě prohodil: „Zloděje vám předat ne-
můžu, protože se do rána oběsil.“

Nebyl by to však Jenda, aby nám pak nevytkl, že mohl 

NeDOžité VýrOčÍ JuDr. JANA HALuZY

být zachráněn život člověka, kdybychom byli v jeho pře-
výchově trpělivější. 

Přes všechny útrapy ve vazbě v uherském Hradišti, kde 
„čestapo“ bylo nejhorší v  republice, nelidská komanda 
v  Jáchymově, neznali jsme u  něho pomstychtivost, tou-
hu po odplatě. Jeho povahu vytvářela napůl víra, napůl 
vrozená dobromyslnost. Proto jsme neváhali přispěchat 
mu po propuštění s  pomocí při stavbě domku. To bylo 
pak další údobí našeho přátelství. Jeho manželka Věra, 
která byla též nakrátko zavřena, pak poutavě přednášela 
o  své činnosti kolem folklóru. žel po její nedávné smrti 
osiřel tento nádherný kout nad luhačovickou přehradou, 
je ochuzen o tuto slavnou dvojici. 

už mě nebude vozit Jan ve své starobylé škodě 100 
k vlaku, pyšný, že ve svých 95 letech zvládl posloužit ka-
marádovi. Tyto pekelné jízdy luhačovickými ulicemi starou 
rachotinou nám oběma zvyšovaly sebevědomí – jemu ve 
svém věku moci ukázat, jaký je ještě junák, mě zase bla-
žila představa, že při pohledu na tohoto činorodého muže 
nepatřím zdaleka do starého železa.

Jan Roman
foto: Oldřich Koudelka
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Každé umění má svůj neopakovatelný význam. co je lid-
stvo lidstvem je doprovázeno uměním jak v kultickém proje-
vu, tak v běžném lidském životě. Naše Pieta, které je autorem 
velice známý ak. sochař Nikos Armutidis, je vrcholným dílem, 
avšak význam tohoto sousoší je v  tom, že vyjadřuje přesně 
utrpení ze smrti. Proto je v naší Obřadní síni, kde uklidňuje ty, 
kteří se přišli rozloučit se svými nejbližšími.

Pieta v Obřadní síni

Ing. Zdeněk Máca

8.1.1953 - 28.12.2010
dlouholetý radní města Újezd u Brna, předseda stavební komise

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

Zdeňkovi nevrátí. Poté jsme se s ním dne 8.1.2011 rozloučili a na účastnících pohřbu bylo vidět, že jeho smrti nevěří. Byli 
jsme nejenom překvapeni, ale v hloubi srdce to všechny bolelo. Člověk, který pro rozvoj města vykonal kus díla, nejenom jako 
předseda stavební komise, nejenom jako vedoucí stavebního úřadu, najednou nebyl. Neznal slovo „nejde to“. Jako vedoucí 
stavebního úřadu nevyhledával problémy. Snažil se lidem nezištně dopomoci k  tomu, aby si mohli domy opravit, aby si 
mohli domy postavit.

Za to mu děkujeme.
Pravidelně přicházel na Radnici se svým milým úsměvem, s vtipností. Rozdával kolem sebe radost. Za jeho úsměvem byl 

mnohdy cítit i smutek, a tak nám nezbývá, než se vyrovnat s jeho ztrátou. říct mu sami, děkujeme.
Je nutné dodat, že ten den zemřeli dva lidé. V obou případech šlo o nehodu. Přivádí to k zamyšlení. Muselo to být? Avšak 

nic nám tato otázka, ale ani odpověď nepomůže.
Jan Hradil

PietA

Jaroslav Procházka

Dne 13.9.2013 
zemřel zaměstnanec města, 

městský policista, 
později na svoji žádost 

technický pracovník města, 
pan 

Jaroslav Procházka. 
Zůstává než vzpomenout 

a poděkovat. 
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Přestřižení pásky při otevření útulku pro zatoulaná zvířata

Akce, konaná dne 29.7.2014

Zájem dětí a dospělých byl opravdu nad očekávání. I zde se projevuje lidskost.

Tuto stavbičku jsme z větší části prováděli svépomocí za vedení vedoucího pracovní skupiny pana Petra Suchého. I zde musím 
zkonstatovat, že svojí činností ulehčuje práci mně, jako starostovi, protože mi odpadá povinnost řešit nákup nejlacinějších materi-
álů, protože on na internetu vyhledá ten nejlacinější možný materiál. I zde je zapotřebí jednoduše poděkovat. 

starosta města

ÚtuLek PrO ZAtOuLANá ZVÍřAtA
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I  zde bylo mnoho problémů. Diskuze s  některými zastu-
piteli města o potřebě i nepotřebě tohoto zařízení. Pejsci byli 
zavřeni i mnoho měsíců na dvoře Radnice a bezprizorně pobí-
hali. To přece není lidsky možné.

První návštěvník útulku

ÚJeZDSká rOZmArýNA 

Před koncem školního roku jsme pořádali výstavu 
„Z pod okraje“. Svoje obrazy a grafiky vystavovala mladá 
malířka a učitelka Vv na Zš v Újezdu u Brna, Petra Buch-
tová za Sivic. Ve své malířské tvorbě se zabývá zátiším, 
látkami, ornamentem a dalšími předměty, na nichž se otiskl 
zub času, a které mají vazbu na její rodinné kořeny. 

Spolu s  ní vystavovaly svoje kresby, grafiku, malby 
a  sádrové objekty její žákyně Kristýna Harvánko-
vá, Lucie Franzká, Tereza Konečná, Martina 
šenkýřová a  Pavla Válková. Věřím, že za několik 
let bude mít některá z nich u nás samostatnou výstavu.

Zahájení výstavy bylo ten-
tokrát dvojí. Pro žáky Zš byla 
výstava otevřena ve dnech  
24. a  25.6.2014. Bylo pěkné, 
jak žáci se zájmem poslouchali 
výklad paní učitelky a s nadše-
ním reagovali na práce svých 
spolužaček. už v názvu výsta-
vy se skrývalo tajemno, které 
mohli objevovat, zapojit svoji 
fantazii a  odkrývat vrstvy pod 
povrchem. 

Pro veřejnost byla výsta-
va otevřena ve dnech 27. až 
29.6.2014, na vernisáži zahrá-
la šárka škrobová z Pozořic.

Děkuji všem, kteří nám zůstávají věrni a  budu ráda, 
když se na výstavy přijdou podívat i  ti, kteří kolem jen 
procházejí. 

chceme uspořádat výstavu o napoleonské bitvě, Mo-
hyle míru a nálezech kolem Újezdu. Pokud máte nějaké 
věci, fotky nebo dokumenty, budeme vděčni za jejich 
zapůjčení.

Zveme Vás také na „Folklorní podvečer s  Rozmarý-
nou“, který se bude konat dne 8.11.2014.

Jarmila žaludová

Výstava Mgr. Petry Buchtové a jejích žáků Kristýny Harvánkové, Lucie Franzké, Terezy Konečné, 
Martiny Šenkýřové a Pavly Válkové - Z pod okraje - obrazy a kresby, konaná dne 27.06.2014

ÚtuLek PrO ZAtOuLANá ZVÍřAtA
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Koncert Jiřího Bartase - pro mládež 

Konaný dne 22.6.2014 

kuLturA Ve měStě
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Alexander Jablokov a Olga Jablokovová 

Koncert pro housle a klavír, konaný dne 27.6.2014

kuLturA Ve měStě
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Petropavelské hody

Konané dne 29.6.2014

kuLturA Ve měStě
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Cimbal Classic 

Koncert v parku, konaný dne 13.7.2014 

kuLturA Ve měStě
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Dambořanka s lidovým vypravěčem 

Koncert, konaný dne 27.7.2014 

kuLturA Ve měStě
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Rančeři 

Koncert, konaný dne 10.8.2014 

kuLturA Ve měStě
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Disko - Letní noc - Hrál DJ BORIS

Akce,  konaná dne 16.8.2014 na městském koupališti

kuLturA Ve měStě
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Abba Revival

Koncert, konaný dne 24.8.2014 v sále restaurace Na Rychtě

kuLturA Ve měStě
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Pořádaný dne 30.8.2014 Sborem dobrovolných hasičů 

Sportovní den pro děti 

kuLturA Ve měStě
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Rozloučení s prázdninami

Akce pro děti, konaná dne 8.9.2014

kuLturA Ve měStě
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Vystoupení 
pana Miroslava Donutila

pod názvem

„PTEJTE SE Mě, NA CO CHCETE“

se bude konat ve středu 
dne 8.10.2014 v 18:00 hodin
v sále restaurace Na Rychtě.

POZVáNkA

Milí občané,

je pravdou, že jsme byli velice často pře-
svědčeni, že mnohé věci nezvládneme, že 
mnohé věci nestihneme. Je pravdou, že 
jsme byli mnohdy plným právem podrobeni 
kritice. Je pravdou, že jsme dělali mnohdy 
to, co jsme uměli, a  tak za Vaši spolupráci 
a za Vaši toleranci děkujeme

 Karel Hradský Jan Hradil 

Nejstarší občanka - paní Štěpánka Juráková, 104 let

NeJStAršÍ OBčANkA SLOVO ZáVěrem
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sv. Jan

Kaple Cyrila a Metoděje na ryChManově čerstvě opravena
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