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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou zpravodaj, který by Vás měl informovat hlavně o tom, jak jsme v loňském roce hospodařili. Slibů jsme již v předvolebním období slyšeli dost.
Viděli jsme i velké hezké plakáty.
Nyní se musíme vrátit do reality.
1) Spočítat výdaje minulého roku. Určit prokazatelně
nezaplacené faktury.
2) Sečíst plánované investice a seřadit jejich důležitost.
3) Pak se jenom těšit, že teorie přejde do praxe, že
dostaneme dotace, že se neobjeví chyba, která by
nás stála peníze, že se neobjeví mimořádná událost,
která by narušila rozpočet.
Co je nyní důležité?
1) Dopomoci k výstavbě domova důchodců společně
s Krajským úřadem JMK.

2) Dokončit plánované akce jako je knihovna.
3) Zrekonstruovat do tří měsíců nové ordinace
– dětskou ordinaci a gynekologickou ordinaci.
4) Zabezpečit dotaci na opravu radnice
– zateplení a výměna oken.
5) Donutit jednáním Správu a údržbu silnic JMK, aby
zadali projekt opravy průtahu přes Rychmanov.
6) Pro děti dokončit rekonstrukci velkého parku tak, že
bude zbudováno centrální dětské hřiště včetně hrací
plochy. Tato investice dosáhne více než 1 mil. Kč.
Přeji Vám hezké prožití roku 2015. Můžete říct, že ve
3. kalendářním měsíci je to trochu pozdě. Omyl. I 9 měsíců z roku je tak velký časový úsek, že si musíme přát,
aby pro všechny obyvatele vyšel co nejlépe!
Váš starosta
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Návrh závěrečného účtu Města za rok 2014
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

1. 01. 2014

3.137

Počet obyvatel ke dni

31. 12. 2014

3.168

Počet členů zastupitelstva v roce 2014
Počet veřejných zasedání

15
8

V roce 2014 pracovaly finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí, komise kulturní (komise pro kulturu a školství), komise sociální a zdravotní, komise pro sport a komise likvidační.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2014:
Městské zastupitelstvo v roce 2014 nevydalo nové Obecně závazné vyhlášky.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet za rok 2014
Rozpočet byl zveřejněn v době: od 4. 11. 2013 do 9. 12. 2013 a schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 28, bod č. 1 dne
9. 12. 2013.
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financováním salda příjmů a výdajů:

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

V průběhu roku bylo schváleno 14 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami
v rámci rozpočtu.

2

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Návrh závěrečného účtu Města za rok 2014
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách
za rok 2014 v Kč je následující:

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu
za rok 2014 v Kč je následující:

Daňové příjmy
32.851.100,00 Kč
Nedaňové příjmy
10.894.700,00 Kč
Kapitálové příjmy
902.000,00 Kč
Přijaté transfery
9.022.800,00 Kč
Konsolidace příjmů
3.080.000,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 50.590.600,00 Kč

Daňové příjmy
36.875.629,98 Kč
Nedaňové příjmy
12.609.551,68 Kč
Kapitálové příjmy
903.898,50 Kč
Přijaté transfery
9.022.605,65 Kč
Konsolidace příjmů
3.080.000,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 56.331.685,81 Kč

Běžné výdaje
44.544.900,00 Kč
Kapitálové výdaje
25.162.000,00 Kč
Konsolidace výdajů
3.080.000,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 66.626.900,00 Kč

Běžné výdaje
39.766.748,99 Kč
Kapitálové výdaje
20.954.998,00 Kč
Konsolidace výdajů
3.080.000,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 57.641.746,99 Kč

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci
Financování

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci
Financování

16.036.300,00 Kč
- 16.036.300,00 Kč

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. 2014 na základě pokynu starosty města. Zpráva
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2014 byla
projednána na zasedání Rady města dne 5. 1. 2015. 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 569.058.992,74 Kč.
Účetní závěrka města Újezd u Brna
Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 12.555.204,18 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou
obsaženy v příloze č. 3 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu
v kanceláři účetní úřadu.

-1.310.061,18 Kč
1.310.061,18 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od svého
zřizovatele dotaci ve výši 2.300.000,- Kč. Na školném ve školní
družině se vybralo 49.550,- Kč a za sběr starého papíru jsme od
firmy A.S.A. obdrželi částku ve výši 31.296,- Kč.
Naše škola obdržela od svého zřizovatele také několik mimořádných účelově zaměřených dotací v celkové výši 594.000,- Kč.
V měsíci únoru jsme obdrželi dotaci 250.000,- Kč na zakoupení nového nábytku do jedné učebny, na vybavení učebny VV
novými žaluziemi a židličkami, na opravu podlahy v žákovské
kuchyňce a na zakoupení nového nábytku do sborovny 2. stupně. Školní jídelna obdržela také mimořádnou dotaci ve výši
40.000,- Kč, a to na nákup nového terminálu pro objednávání
stravy a nerezového kotlíku k robotu RE 22. V dubnu byla školní jídelně poskytnuta další účelová dotace ve výši 40.000,- Kč
na dovybavení kuchyně. Z této dotace byly zakoupeny nové
nerezové vozíky, gastronádoby, plynová stolička a šnek k masomlýnku. Také škola obdržela v dubnu mimořádnou dotaci, a to
ve výši 48.000,- Kč jako příspěvek na rekreaci pedagogických
pracovníků. V říjnu byla poskytnuta školní jídelně další účelová
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Návrh závěrečného účtu Města za rok 2014
dotace ve výši 20.000,- Kč, z níž byl zakoupen nový kráječ na
chleba, ruční ponorný mixér a filetovací nůž. V prosinci byla
škole poskytnuta účelová dotace ve výši 200.000,- Kč na opravu
podlah ve 2 učebnách a položení linolea ve 4 učebnách. Všechny
dotace byly vyčerpány a zřizovateli řádně vyúčtovány.
Z oprav dále ve škole probíhaly několikrát malířské práce
v celkové hodnotě 18.429,- Kč, instalatérské práce při opravách topení, vodovodů a odpadů v celkové výši 43.333,- Kč,
revize plynových kotelen, elektroinstalace, elektrických zařízení apod.
Měsíční zálohy na plyn činí za školu 45.000,- Kč a za tělocvičnu 28.000,- Kč. Při vyúčtování spotřeby plynu v měsíci
březnu nám byly vráceny přeplatky za školu 122.052,74 Kč
a za tělocvičnu 33.383,89 Kč. Za elektřinu platíme měsíčně
zálohy 44.410,- Kč a při posledním vyúčtování v měsíci říjnu
nám byl vrácen přeplatek ve výši 32.150,- Kč. Od listopadu
jsou nám faktury s vyúčtováním zasílány měsíčně. Za odběr
vody jsme zaplatili celkem 76.963,- Kč.
Základní škola obdržela během roku 2 finanční dary. První od Sdružení TEREZA ve výši 8.500,- Kč na realizaci aktivit
v rámci projektu odpadové kampaně „Litter Less“ a druhý od
občanského sdružení Člověk v tísni ve výši 5.000,- Kč na zajištění školní akce v rámci kampaně Food Right now – Postavme
se hladu.
Dotace z MŠMT na rok 2014 činily 13.461.779,- Kč a byly
beze zbytku vyčerpány.
Výsledek hospodaření základní školy za rok 2014 v hlavní činnosti skončil ziskem ve výši 55.612,61 Kč, v doplňkové
činnosti ziskem 21.550,95 Kč, celkově tedy činí hospodářský
výsledek částku 77.163,56 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.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola v Újezdu
u Brna v roce 2014 od svého zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve výši 900.000,- Kč. Výnosy za školné činily v tomto kalendářním roce 251.130,- Kč. Z těchto peněz se nakoupily pro
děti především naučné knihy, CD a DVD, didaktické hračky a sta-
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vebnice, výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi –
celkem za 54.556,- Kč. Mateřská škola se také aktivně zapojila
do sběru starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 8.772,- Kč.
Již v měsíci lednu obdržela mateřská škola mimořádnou dotaci od zřizovatele ve výši 54.700,- Kč na zakoupení nového ložního prádla, z„vlastního“ rozpočtu přispěla částkou 30.000,- Kč.
Na uložení ložního prádla byly v měsíci červenci zakoupeny
2 vysoké dvoudveřové skříně v hodnotě 21.970,- Kč.
Největší opravou v loňském roce byla výměna linolea ve
všech 4 třídách MŠ v celkové hodnotě 189.735,- Kč. Tato rekonstrukce byla hrazena z fondu reprodukce majetku. Další náklady
na opravy a údržbu činily více než 66.000,- Kč. Nejvíce peněz
se dalo za opravy sociálních zařízení, servis a údržbu plynové
kotelny, servis výtahů, elektroinstalace a vzduchotechniky v ŠJ.
V květnu obdržela MŠ další dotaci od zřizovatele ve výši
27.000,- Kč na nákup vysavače se speciální čistící technologií
Powermed. V měsíci září byla do školní jídelny zakoupena mikrovlnná trouba kvůli přípravě jídla pro integrovaného žáka.
Měsíčně platíme zálohy na plyn ve výši 28.000,- Kč a elektřinu 9.770,- Kč. Celkové náklady na spotřebu plynu činily
v loňském roce 315.218,50 Kč, při vyúčtování spotřeby v měsíci
březnu nám byl vrácen přeplatek ve výši 30.581,50 Kč. Náklady
na spotřebu elektřiny činily za celý kalendářní rok 102.134,- Kč,
při vyúčtování spotřeby v měsíci červnu nám byl vrácen přeplatek ve výši 2.015,- Kč. Od července jsou nám zasílány faktury
s vyúčtováním každý měsíc. Náklady na vodu činily za celý rok
32.371,59 Kč.
V měsíci dubnu obdržela MŠ finanční dar 10.000,- Kč od
firmy NET4Gas, s.r.o. na nákup didaktických pomůcek. Z těchto
prostředků byly zakoupeny míče, basketbalová síť, obruče, kužely, ale také zábavné hry a hlavolamy.
Z MŠMT obdržela mateřská škola dotaci ve výši 4.007.126,Kč. Tato dotace byla beze zbytku vyčerpána.
Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2014 s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 4.383,95 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 úřadě 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.

Návrh závěrečného účtu Města za rok 2014
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Poskytovatel

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR
JMK – hasiči
JMK – Městská Jiráskova knihovna
JMK – na pořízení policejního vozu
Dotace poskytnuta v roce 2013
Dotace na volby do Evropského parlamentu
Dotace na volby do obecních zastupitelstev
SFŽP – Zateplení objektu Tělocvičny ZŠ Újezd
u Brna včetně výměny otvorových výplní
SFŽP – Zateplení objektu Tělocvičny ZŠ Újezd
u Brna včetně výměny otvorových výplní
SFŽP – Revitalizace zeleně v parku u koupaliště
v Újezdu u Brna
SFŽP – Revitalizace zeleně v parku u koupaliště
v Újezdu u Brna
SFŽP – Čistota komunikací a chodníků ve městě
Újezd u Brna
SFŽP – Čistota komunikací a chodníků ve městě
Újezd u Brna

ÚZ

Přijato celkem

Vyčerpáno v roce 2014

Vráceno

13101
13234
14004
331

534.191,00 Kč
683.300,00 Kč
4.000,00 Kč
45.000,00 Kč

534.191,00 Kč
683.300,00 Kč
4.000,00 Kč
45.000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

531

200.000,00 Kč

200.000,00 Kč

0,00 Kč

98348
98187

39.000,00 Kč
52.000,00 Kč

35.226,37 Kč
66.162,50 Kč

3.773,63 Kč
-14.162,50 Kč

90877

4.160,50 Kč

4.160,50 Kč

0,00 Kč

15835

70.728,50 Kč

70.728,50 Kč

0,00 Kč

90877

42.260,91 Kč

42.260,91 Kč

0,00 Kč

15827

591.652,74 Kč

591.652,74 Kč

0,00 Kč

15832

162.450,00 Kč

162.450,00 Kč

0,00 Kč

15833

2.761.650,00 Kč

2.761.650,00 Kč

0,00 Kč

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2014 na základě schváleného a upraveného
rozpočtu
Organizace
Částka
Účel
Členský příspěvek Austerlitz o.p.s.
9.411,00 Kč
Členský příspěvek Svaz měst a obcí
10.745,60 Kč
Příspěvek Austerlitz o.p.s.
7.000,00 Kč Koncert Mistr Jablokov
SK Újezd u Brna
200.000,00 Kč Práce s dětmi
NF Jamiro
20.000,00 Kč Na činnost s dětmi
Svaz diabetiků
10.000,00 Kč Na činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže
24.000,00 Kč Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
Nadační fond ZŠ
35.000,00 Kč Práce s dětmi
TJ Sokol
770.000,00 Kč Práce s dětmi, nový povrch hřiště za sokolovnou
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Junák
15.000,00 Kč Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
OS Rybáři
67.000,00 Kč Činnost sdružení a práce s dětmi
DPS Sokolnice
25.000,00 Kč Oprava cest v terapeutické zahradě
OS Újezdská Rozmarýna
21.000,00 Kč Činnost folklorního sdružení
OS Naše malé dítě
105.000,00 Kč Na mzdové prostředky pro vychovatelku
Eurobi, spol. s r.o.
5.000,00 Kč Vydání kuchařky
Alena Zmrzlá
22.000,00 Kč Babské hody
Evangelická farnost
300.000,00 Kč Oprava střechy kostela v Újezdě u Brna
Římskokatolická farnost
352.940,00 Kč Oprava tarasu, výměna kotle, farní den
Křídla – sdružení pro rodinu a mládež
2.320,00 Kč Živý betlém
SDH Újezd u Brna
23.800,00 Kč Podpora členů sportovního družstva SDH
Chasa Újezd
35.000,00 Kč Petropavelské hody
Tylovo divadlo
20.000,00 Kč Uvedení divadelní hry
Občanské sdružení ADRA
6.600,00 Kč Na bangladéšské děti - Khya
Občanům
64.480,00 Kč Sociální výpomoc
DPS Kometa
5.000,00 Kč Příspěvek vrácen v 1/2015
E.ON
25.000,00 Kč Podíl nákladů na odběrné místo
Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto na příspěvcích 2.181.296,60 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. 2014
V roce 2014 byl otevřen jeden nový úvěrový účet na předfinancování dotačního programu ROP Jihovýchod na akci „Přístavba
mateřské školky – jedné třídy“.
Úvěrující banka
Účel
Částka
KB Brno – venkov
Budova Telecomu
648.000,00 Kč
KB Brno – venkov
Obřadní síň
1.080.000,00 Kč
KB Brno – venkov
Stavba ČOV
3.526.400,00 Kč
KB Brno – venkov
Stavba výtahu
240.600,00 Kč
KB Brno – venkov
Nákup domu č. p. 170
3.151.170,00 Kč
KB Brno – venkov
Přístavba třídy MŠ
4.200.000,00 Kč
Celkem ke dni 31. 12. 2014
12.846.170,00 Kč
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Návrh závěrečného účtu Města za rok 2014
Výběrová řízení v roce 2014
Město v roce 2014 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení „Garáž
čistícího vozu“, „Terasy bytového domu 1011 až 1017“ 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. 2014 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši
11.819.877,02 Kč, na účtu u ČSOB zůstatek 166.856,90 Kč, na účtu
dotací 1.716,47 Kč, na účtu u ČNB zůstatek ve výši 3.254.284,03
Kč, na účtu dotace „Přístavba MŠ“ zůstatek ve výši 86.348,96 Kč.
Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních
ústavů ke dni 31. 12. 2014.
V roce 2014 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
zřízen běžný účet u Komerční banky, a.s., na kterém jsou vedeny
finanční prostředky nově vzniklého Fondu financování a obnovy
vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu činí k 31. 12.
2014 částku 179.716,00 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis
z banky ke dni 31. 12. 2014. Příjmy fondu byly v roce 2014 tvořeny
převodem finančních prostředků ve výši 180.000,- Kč a úrokem
z účtu ve výši 1,- Kč. Výdaj fondu je v roce 2014 představován pouze poplatkem za vedení účtu ve výši 285,- Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
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 18. 9. 2014 - 20. 9. 2014
(příprava dokladů a dílčí přezkum) a od 9. 2. 2015 do 11. 2.
2015 (provedeny závěrečné práce a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014).
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 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.

Seznam příloh:
příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014;
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 Újezd u Brna;
příloha č. 5 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola Újezd u Brna.

Vyvěšeno na úřední desce: 18. 2. 2015. Sňato z úřední desky:
Schváleno na zasedání Zastupitelstva města dne:

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
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Nákup dlouhodobého majetku 2014
Pracovní plošina
Vůz Dacia Duster - hrazeno z dotace
JMK ve výši 200.000,- Kč
Macerátor pro ČOV
Vitráž do Obřadní síně
Defibrilátor
Zařízení pro příjem programů KTV
Kompozitní norná stěna ČOV
Zametací stroj - hrazeno z dotace
SFŽP ve výši 2.924.100,- Kč
Betonové oplocení Družstevní
Zateplení 32 b.j. Na Zahrádkách 51 %

359.975,00 Kč
435.842,00 Kč
163.690,31 Kč
60.000,00 Kč
43.560,00 Kč
42.955,00 Kč
200.600,59 Kč
3.461.459,60 Kč
78.844,21 Kč
61.286,05 Kč

Přístavba jedné třídy MŠ - hrazeno
z dotace ROP Jihovýchod v předpokládané výši 3.561.844,46 Kč
Parkoviště naproti fotbalového hřiště
BUS zastávka - konečná 40
Chodník Komenského
Rozšíření VO - přechody
Rozšíření VO - park u koupaliště
Rozšíření VO v obci
Chodníky + revitalizace zeleně
v parku - hrazeno z dotace SFŽP ve
výši 633.913,65 Kč
Prodloužení vodovodu
Celkem

4.812.536,85 Kč
1.305.669,32 Kč
316.679,48 Kč
523.555,97 Kč
274.304,30 Kč
189.937,56 Kč
25.836,63 Kč
1.868.590,84 Kč
1.275.940,50 Kč
15.501.264,21 Kč

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2014
Office ST 2013 - 8 ks
Kerio Connent GOV
Windows PRO 8.1 - 9 ks
Program Acronis - 4 ks
Skartovací stroj
Přepravní vozík - Obřadní síň
Kříž - Obřadní síň
Tiskárna
Zpomalovací retardér
Elektrocentrála
Odpadkový koš - 2 ks
Tenisové zástěny - 4 ks
Vozík na převoz elektrocentrály
Čerpadlo Grundfos - ČOV
Čerpadlo Grundfos - ČOV
Sekačka Viking
Mulčovač Dakr
Chemické WC
Vysavač
Alkoholtester
Maketa policisty
Žulová žardiniéra - 2 ks

76.452,64 Kč
20.608,72 Kč
43.952,04 Kč
9.103,71 Kč
5.372,00 Kč
5.216,00 Kč
9.200,00 Kč
9.414,00 Kč
11.834,00 Kč
27.950,00 Kč
8.633,00 Kč
12.850,00 Kč
4.780,00 Kč
26.975,00 Kč
6.685,25 Kč
29.900,00 Kč
9.500,00 Kč
21.655,00 Kč
4.299,00 Kč
4.005,00 Kč
11.495,00 Kč
27.588,00 Kč

PC HP Pro Desk 490 MT
Paletový vozík
Podpěrné kolečko s držákem
Světlo Kanlux Mathma 150 W
Letecký snímek Újezd u Brna
Ponk + svěrák
Lednice do ubytovny - 2 ks
Čerpadlo ČOV
Monitor Acer 19"
Televize - Obřadní síň
Elektrická bruska Narex
Skříňka na klíče
Látkový kryt na katafalk
Zametací kartáč
Sběrná nádoba Dakr
Tiskárna
Modem Zywall USG110
HDD WD40PURX 4 TB
Svítilna do výbušného prostředí
- 4 ks
Drobný majetek s pořizovací cenou
do 3.000,00 Kč
Celkem

18.876,00 Kč
5.965,12 Kč
4.667,00 Kč
3.025,00 Kč
4.500,00 Kč
6.655,00 Kč
22.000,00 Kč
27.316,84 Kč
3.649,00 Kč
19.667,76 Kč
5.490,00 Kč
3.981,00 Kč
30.250,00 Kč
21.990,00 Kč
7.000,00 Kč
9.180,27 Kč
17.511,12 Kč
4.933,17 Kč
31.960,00 Kč
83.664,63 Kč
719.750,27 Kč
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daň z nemovitosti

Náš vodovod
V roce 2014 se nám podařilo odstranit jednu zásadní
závadu našeho vodovodu na ulici U Hřiště. Zokruhovali
jsme vodovod s nákladem 1.275.940,50 Kč. Zůstává však
ještě jeden úkol. Tím úkolem je poslední nedostatek zokruhování vodovodu u železniční zastávky. Název akce:
„Zokruhování vodovodu ulice Nádražní – 9. května“.
Nezokruhované části vodovodu jsou viníkem kalné vody.
V lednu 2015 jsme podepsali smlouvu s firmou VaK Vyškov, která za pevně stanovenou cenu, dohodnutou již
před 8 lety, provede poslední zokruhování vodovodu.

Konečně v Újezdu u Brna bude vodovodní síť dle povinných platných norem. Zde však nesmíme zapomenout
poděkovat novým majitelům pozemku p. č. 3258/150
manželům Lucii a Petru Šulcovým, Brno a majiteli pozemku č. p. 3258/131 Ing. Tomáši Foralovi, Brno.
Zokruhování vodovodu od VaK Vyškov bude dle
smlouvy stát celkem 154.218,- Kč.
I zde sehraje významnou roli nová mechanizace města, protože výkopy a zásyp propojení vodovodu v délce
313 m provede naše pracovní skupina.
starosta města
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města újezd u brna
USNESENÍ č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 15. 12. 2014
1. Zastupitelstvo města schvaluje pana Jiřího Ocáska, V Sádku
867, Újezd u Brna, za člena kontrolního výboru.
2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2015 ve výši
49.297.40 tis. Kč.
3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
4. Zastupitelstvo města pověřuje příkazce operace provedením rozpočtového opatření č. 14, a to i v případě, že se
bude měnit objem rozpočtu. Zastupitelstvo města bude
s rozpočtovým opatřením seznámeno na příštím zasedání
Zastupitelstva města.
5. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat firmě OMEGA DESIGN
rekonstrukci webových stránek města (modernizaci a doplně-

ní těchto stránek o část, která bude k dispozici Zastupitelstvu
města), a to za cenu 49.902,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá
starostovi města podepsat smlouvu.
6. Zastupitelstvo města schvaluje návrh „Jednoduché pozemkové
úpravy v k. ú. Újezd u Brna, lokalita Stará hora“ a pověřuje starostu města podpisem soupisu nových pozemků v dané lokalitě.
7. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat část pozemku p. č.
2707/15, nově označen 2707/69, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 15 m2 za cenu 450,- Kč/m2 firmě E.ON ČR s.r.o., České
Budějovice, za účelem výstavby trafostanice v bývalém
vojenském objektu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

Konečný stav evidence obyvatel a matriční agendy za rok 2014
Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2015

3168

Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Počet cizinců

85
61
78

Počet narozených dětí v roce 2014

28

Průměrný věk

Nejčastější jména
Počet uzavřených manželství v roce 2014

42 let
118
96
93
92
13
22

Počet úmrtí v roce 2014
Počet pohřbů za rok 2014
Ověřování ke dni 31. 12. 2014
Rozhodnutí
Určení otcovství
Osvědčení
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39
512
667
1
8
8

z toho muži - 1532
z toho ženy - 1636
obyvatel
obyvatel
v Újezdu u Brna
z toho chlapci - 17
z toho dívky - 11
z toho muži - 40 let
z toho ženy - 44 let
Marie
Jan
Jana
Jiří
v Újezdu u Brna
z toho muži - 15
z toho ženy - 7
z toho zemřelo v Újezdu u Brna - 5 občanů
v Obřadní síni města
ověření podpisů
ověření listin (stran)
změna jména, příjmení
k nenarozenému dítěti
k církevnímu sňatku

stanovisko mo kdu-čsl

Tříkrálová sbírka

Ve městě Újezd u Brna
vynesla Tříkrálová sbírka částku
ve výši 96.551,- Kč.
Děkujeme všem dárcům

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

15

Vítání nových občánků dne 7. 2. 2015

Vítání nových občánků - Antonín Krištof, Matyáš Bareš, Lily Erin Muegge, Daniel Viliš, Ester Peslar

Noví občánci - Michaela Bittnerová, Viktor Vícen, Jan Muric

16

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

přístavba mateřské školy
Bývá zvykem, že v čase, kdy přichází podzim, se přestává
dělat na investicích města. Jde-li však o období předvolební
a volební, to už se vesměs nedělá vůbec nic. Pouze se vykládá,
co budeme dělat, až zvítězíme.
Jsme 3 měsíce po volbách. Za tyto 3 měsíce jsme přistavěli
celý pavilon mateřské školy:
a) započetí stavby dne:
4. 8. 2014;
b) dokončení stavby dne:
15. 12. 2014;
c) kolaudace stavby dne:
19. 12. 2014.
Stavba byla spolufinancována z dotačního titulu Regionálního operačního programu Jihovýchod. Předpokládaná
výše dotace 3.561.844,46 Kč. Město Újezd u Brna zaplatilo
z vlastních zdrojů částku ve výši 1.250.692,39 Kč. Náklady na
přístavbu jedné třídy MŠ činily celkem 4.812.536,85 Kč.
Nositel projektu a dozor:
Ing. arch. Hana Šemberová,
		
Újezd u Brna
Prováděcí firma:
Power BA s.r.o., Brno

A zde máte výsledek:

Přístavba mateřské školy jedné třídy

Odstranili jsme nedostatek místa v mateřské škole. Přál bych
Vám vidět a slyšet, co vytýkala opozice při projednávání, když rozhodovali o tom, zda přistavět či nepřistavět mateřskou školu tak,
aby byla dostačující kapacitou. Největší nepravdivý argument byl,
že nebude třeba rozšiřovat kapacitu mateřské školy, protože ubývá porodů. Pravda byla jinde a bylo dobře, že jsme se nenechali

přesvědčit. Další naivní argument byl, že je přirozené, aby děti byly
vychovávány doma, že přijde chvíle, kdy děti budou vyrůstat v rodinném prostředí. Ani toto jsme neuposlechli. A to nikdo nemohl
tušit, že přijde taková ekonomická krize, že budou muset oba rodiče, pokud to půjde, pracovat.
starosta města
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naše děti z mš

Vánoční přání dětí z MŠ na radnici dne 17. 12. 2014

Děti z MŠ přišly popřát v předvánočním čase
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Navýšení kapacity v mateřské škole
Na přelomu roku 2014–2015 byla dokončena realizace přístavby nové třídy mateřské školy. Kapacita mateřské školy byla
navýšena ze 100 vzdělávajících se dětí na 125. Do pracovního
poměru byly v konkurzním řízení přijaty dvě paní učitelky s vysokoškolským vzděláním.
V měsíci lednu proběhl mimořádný zápis s výsledkem 20 nově
přijatých dětí. K dnešnímu dni má tedy mateřská škola 5 tříd s celodenní docházkou.
Investice na výstavbu nebyla malá a díky zřizovateli byla zajištěna z dotačního titulu.
Nová třída je v tuto chvíli již funkční a vzdělává se v ní 25 dětí
s celodenní docházkou. Postupně je vybavována nábytkem, herními prvky, úložnými regály aj. I tyto následné investice jsou konzultovány se zřizovatelem a nejsou zdaleka zanedbatelné. Mateřská
škola hledá i další možnosti jak dofinancovat vybavení nové třídy,
než jen z dotací od zřizovatele. K mateřské škole je stále přistaven
kontejner na sběr papíru. Mateřská škola je zapojena již několik let
do soutěže s „panem Popelou“ a minulý rok tak do rozpočtu mateřské školy přibylo díky této aktivitě a zapojení veřejnosti téměř
10.000,- Kč. Může se to jevit jako malá částka v celkovém objemu
výdajů na provoz mateřské školy, ale i za tyto finance je možné zakoupit dětem třeba stavebnice, výtvarný materiál apod.

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program pro poskytování
dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pro rok 2015. Část školní zahrady byla použita při stavbě a vzhledem k ročnímu období nebyla prozatím upravena. Mateřská škola
má tak možnost pokusit se peníze z tohoto dotačního programu
získat, zpracovat projekt a podat žádost o dotaci na úpravu školní
zahrady.
Mgr. Markéta Markelová
ředitelka školy

Nová třída již v provozu

Nové dětské hřiště
Vážení obyvatelé města, jak už to tak bývá, v předvolebních
kláních jste slyšeli výroky: „Zvolte nás a my Vám zbudujeme to, či
ono..., ... postavíme více dětských hřišť“. Nejde popřít, že by nebyl
skloňován slib ve všech možných pádech. Je to líbivé. My jsme nic
neslibovali, ale jednoduše jsme připravili projekt. Do parku, který je
kompletně rekonstruován, jsme umístili projekt velkého, krásného
dětského hřiště – a je na něj i stavební povolení. Projekt jsme již
řádně projednali, připravili a nyní dojde k realizaci.
Opět jsme v parku spustili provoz „Klubovny pro mládež“.
V letošním roce opravíme plochu dětského hřiště (beton) před
klubovnou a pokryjeme materiálem, který by šetřil dětské nožičky.
Nezůstane tedy u pouhých předvolebních slibů.
starosta města

Dne 2. 2. 2015 na zasedání Rady města bylo rozhodnuto vyhlásit výběrové řízení trochu atypickým způsobem, a to plochu
budoucího dětského hřiště přesně vyznačit a firmy soutěžící o realizaci navrhnou projekt dětských hraček (zařízení dětského hřiště)
tak, aby byla plocha co nejlépe využita. Kromě běžných technických kritérií bude kritérium i estetické, o kterém bude rozhodovat
komise, složená ze 4 dospělých a 6 dětí. Soutěžící budou muset
zpracovat vizuální studii hřiště a současně budou muset sdělit,
kolik jejich projekt bude stát v případě realizace. Limit max. nákladu je 1 mil. Kč. Další stupeň úprav prostor pro děti bude v témže
parku vybudování malého hřiště u klubovny pro mládež, kdy na
stávající betonový povrch bude položen povrch umělý, obdobný
tomu, jaký jsme s podporou města pomohli vybudovat TJ Sokol
(700.000,- Kč dotace od města).

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Park a jeho přebudování
Zahájeno dne:
20. 03. 2014.
Dokončeno dne:
13. 11. 2014.
Firma, která revitalizaci zeleně v parku vysoutěžila:
KAVYL spol. s r.o., Mohelno.
Práce, které jsme zaplatili firmě KAVYL:
1.141.904,00 Kč.
Práce odvedená naší pracovní skupinou:
15.623,94 Kč.
Nákup materiálu a služeb:
711.062,90 Kč.
Na revitalizaci zeleně v parku u koupaliště jsme obdrželi dotace od SFŽP ve výši:
- ERDF
591.652,74 Kč;
- Státní fond životního prostředí
42.260,91 Kč.

Výsledek posuďte sami.

Po období havarijního stavu parku a jeho opravy byl ukončen provoz Klubovny mládeže. Po dokončení prací byl provoz
opět zahájen. Je to dobrá věc. V odpoledních hodinách, kdy
rodiče nebývají doma, mohou děti trávit volný čas systémově
pod dozorem a rodiče nemusí mít strach, kde jejich děti jsou.
Informace o provozu Vám předá paní Karla Blažková,
tel. č. 777 674 691.
Provozní doba klubovny: pondělí až pátek
13:00 – 19:00 hodin

Činnosti v klubovně pro mládež
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Park u koupaliště po revitalizaci

Tělocvična
Naše tělocvična vypadala velice pěkně. Nositelem projektu byl Ing. arch. Martin Habina. V provozu je od roku 1998.
Nejdříve začal problém s vlhkostí. Tu jsme odstranili a pak
již přišel problém velice zásadní - obložení stropu tělocvičny
se kompletně staticky uvolnilo a hrozilo zřícení tohoto stropu. Představa přímo apokalyptická! A tak několik tisíc vrutů
znovu přichytilo strop, začaly se množit stížnosti s výroky: „Na
oknech ještě na jaře museli zpívat vrabci“, jak okna seschla.
Některá okna nešla otevřít a další okna byla trvale otevřená.
Nechali jsme udělat tepelný audit a byli jsme postaveni
před zásadní problém.
Celá nemovitost byla postavena tak, že nevyhovovala
normám. Z toho důvodu bylo nutno vyměnit všechna okna,
nutno zateplit celou budovu. Stavební úřad Sokolnice byl
požádán o vydání stavebního povolení, které bylo dne 4. 8.
2014 vydáno.
• Nositelem projektu byla projekční kancelář
AAA studio, s.r.o., Brno.
• Firma, která vysoutěžila dílo:
BAUMAT, s.r.o., Kabátníkova 105/2, Brno.
• Oprava zahájena dne:
29. 9. 2014.
• Oprava předána dne:
8. 1. 2015.

• Kolaudace provedena dne:
15. 1. 2015.
• Celkové náklady na stavbu činily ke dni 31. 12. 2014: 		
		
4.069.247,00 Kč.
• Očekávaná dotace z EU a SFŽP je:
3.394.868,40 Kč.
.
Za ten čas bylo vykonáno hodně práce, tak se pokusíme
získat opět nějaké dotace na další potřebné stavby a rekonstrukce v našem městě.

Tělocvična má nová elektricky otevíratelná okna

Již zateplená tělocvična s výměnou oken a žaluzií

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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O knihovně jsme již slyšeli mnoho
Původně jsme chtěli knihovnu umístit do velkého sálu
nad poštou, ale statik nám sdělil, že jsou tam původní
staré stropy, a že ty neunesou tak velkou tíhu, kterou
bychom vyvinuli váhou knih. Proto bylo rozhodnuto, aby
v daném místě byla rozšířena lékařská služba o „oční“. Je
dobré, že ve městě máme jak oční ordinaci, tak optiku.
Naproti společnosti Elektro Spáčil jsme zakoupili za
3,5 mil. Kč objekt. Již vlastní nákup byl tak složitý, že si
to asi málokdo dokáže představit. Vyplatit nejdříve tak
na deset pohledávek, potom zabezpečit peníze, aby byly
vyplaceny až po převodu vlastní nemovitosti č. p. 170.
Nákup a přestavbu knihovny jsme provedli s minimální dotací, která byla ve výši 45 tis. Kč od Jihomoravského kraje.
Kompletní náklady na rekonstrukci však dosáhly prozatím výše 2.836.059,45 Kč.

Kdyby se město rozhodlo prodat tyto čtyři byty, tak
by se nám zaplatila celá investice. Město však takto
nerozhodlo. Jsme před kolaudací. Kolaudace bude do
dvou měsíců. Po kolaudaci budeme přenášet z knihovny
původní do knihovny nové cca 15 000 knih.
Vnitřní vybavení vysoutěžila firma:
Interiéry Toman, Brno
za: 402.362,- Kč bez DPH.
Stavební věci vysoutěžila firma:
INTERIER MONT, Sokolnice za: 1.999.999,- Kč bez DPH.
Elektro vysoutěžila firma (kompletní nová instalace elektro):
A. & C. ELFIS, s.r.o. Újezd u Brna za: 883.771,- Kč bez DPH.
Vodoinstalace a topení vysoutěžila firma:
Josef Aldorf, Oslavany
za: 593.273,- Kč bez DPH.
Vzduchotechniku vysoutěžila firma:
Air Clim, spol. s r.o., Brno
za: 98.371,- Kč bez DPH.

Fasáda knihovny ještě před rekonstrukcí

Knihovna před dokončením

Recepce knihovny

Nový nábytek v nové knihovně
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Statistika Městské policie Újezd u Brna za rok 2014
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

Újezd u Brna
3168
3
3
0
3

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

49
4
200
7.000,- Kč

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

97
25
3
69
4.400,- Kč

Počet řešených přestupků v dopravě
zařazených do bodového systému (bez
měření rychlosti)

253

0

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 (v 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
Předvedeno osob dle § 13
Odchyceno zvířat
Provedené kontroly řidičů vozidel

0

1

350
11.400,- Kč
76
0
0
2
0
0
3
27
97

V Újezdu u Brna dne 9. 2. 2015
Petr Macák
velitel městské policie

Naše Městská policie
Je pravdou, že Městská policie Újezd u Brna reprezentuje jistou represivní složku města, proto i my někdy
vůči nim přistupujeme negativně. Naše Městská policie
však vykonává mnoho rozličných úkonů ve prospěch
města, kupř. poskytují pomoc nemocným. Starají se také
z části o sociální problematiku. V autě mají defibrilátor,

který již několikrát použili na záchranu lidského života.
V čase nočních služeb sepisují nedostatky od osvětlení až po chodníky. Věřte, že si dnes neumím představit
provoz města bez nich.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Poklep základního kamene pro nový domov důchodců
Dnešního dne, tj. 18. 2. 2015, jsme ve
13:00 hodin v areálu Domu s pečovatelskou službou Újezd u Brna zažili příjemnou událost. Jak z přiložené fotografie
vyplývá, poklepali jsme společně základní
kámen pro nový domov důchodců v Újezdu u Brna. Investiční akce za 175 mil. Kč.
Účastnilo se přes 100 osob. Pouze namátkou pan hejtman JUDr. Michal Hašek,
senátor Ing. Ivo Bárek, ředitel Policie Brno-venkov plk. Ing. Jaromír Novotný, ředitel
Úrazové nemocnice Ing. Karel Doležal, alespoň 10 úředníků kraje, ředitel firmy PKS,
Ing. Jaroslav Kladivo, dodavatel stavby,
3 plukovníci – profesionální hasiči, Ing.
Václav Horák – čestný občan Újezdu
u Brna, PhDr. Jiří Altman, ředitel sociálního zařízení Střelice, a jiní a jiní. Dá se říct,
že i pokračující společný rautík umožnil
důležité kontaktní rozhovory. Tak poděkujme za to, že kraj umístil do Újezdu u Brna
tak důležité a významné zařízení.

Již se staví
Započala stavba domova důchodců. Investorem stavby je Jihomoravský kraj. Hrubý
odhad ceny stavby domova důchodců je
175 mil. Kč. Staví se na Rychmanově, kde pozemek na tuto stavbu darovalo město Újezd
u Brna. Stavba má být hotova do 30. 12. 2015.
starosta města

Stavba domova důchodců započata

24

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Zametací auto
Je třeba také zmínit, že jsme obdrželi dotaci na zametací
auto od Státního fondu životního prostředí (spolufinancovanou Evropskou unií).
SF/CF ve výši
2.761.650,00 Kč.
Ze Státního fondu životního prostředí
162.450,00 Kč.
Z vlastních prostředků města
537.359,60 Kč.
Zametacímu autu říkáme „KOCOUR“. Pod vedením pana
Miroslava Leukerta pracuje již 4 měsíce na čistotě města.
A dnes máme dalšího zaškoleného pracovníka – Jiřího Veselého.

Zametací vůz s novým nástavcem na zametání sněhu

Nová vyhřívaná garáž pro nové zametací auto

Zimní prořez stromů
Naše město vydávalo mnoho peněz z rozpočtu za ořez
stromů, které se svým věkem staly nebezpečné.
Pravidelně jsme objednávali firmy s pracovníky, kteří byli
zkušení v této práci.
Profesionalizace naší pracovní skupiny nám dnes umožňuje, abychom ušetřili asi 120.000,- Kč ročně. I tak to nebylo zcela jednoduché. Museli jsme zakoupit plošinu na práci ve výškách, nechat zaškolit pracovníky města a problém byl vyřešen.

Ořez nebezpečných stromů v ulici Sušilova

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Pracovní skupina města

Pan Jiří Janištin - v zimě se odklízí sníh, ale také maluje v DPS

Nový kartáč na sníh v akci

Nový zametací stroj na chodníky, který řídí pan Lorenz ml., člen pracovní skupiny
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údržba inventáře města

Montáž posezení u sv. Antonína - Jiří Veselý

Nové vyhřívané zrcadlo
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Nové veřejné osvětlení po městě
I zde je zapotřebí poděkovat. Odborná firma, kterou přizveme, pouze určí hloubku a velikost patek pro sloupy veřejného
osvětlení a vše ostatní opět vykoná pracovní skupina města.
K jak velkým ekonomickým úsporám dochází, jen těžko vyčíslit.
Na fotografii je lokalita za restaurací Na Rychtě. Přišly dva
podněty od občanů, že se tudy bojí chodit, protože tam večer
není vidět. Do 10 dnů od podnětu stála světla, a další desítky
metrů výkopu provedli opět naši pracovníci. Do 14 dnů světlo svítilo. To samé se stalo na ulici U Jatek a v lokalitě, která
spojuje ulici Štefanikovu s ulicí Na Zahrádkách (u Jirgalů).
I zde naši pracovníci, pod dozorem pana Hanáka – správce
veřejného osvětlení, instalovali nová veřejná osvětlení, včetně
přechodu u firmy Elseremo. Píši to proto, abychom nad těmito
pracovníky mnohdy neohrnovali nos, ale abychom si uvědomovali, že je to dnes velice profesionální skupina – počínaje
řidiči, zedníky a manuálně zdatnými lidmi.
Veřejné osvětlení MB Real a lokalita za „Rychtou“ stálo
25.863,63 Kč.

Nové veřejné osvětlení

Osvětlení v obřadní síni

Věšení nového lustru v Obřadní síni z naší plošiny
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Osvětlení v Obřadní síni města je dokončeno. Po rozhodnutí Zastupitelstva města byl lustr objednán a dodala jej firma Honor

Pamatovali jsme i na TJ Sokol
Pamatovali jsme i na TJ Sokol Újezd
u Brna. Dne 23. 9. 2014 město Újezd u Brna
poskytlo částku ve výši 700.000,- Kč. Pomohli jsme TJ Sokol s výběrovým řízením na
dodavatele, který stavbu realizoval a podívejte se, jak to dobře dopadlo.

Nové házenkářské hřiště za sokolovnou

Oprava chodníku u prodejny elektra
Pod novými chodníky se několikrát
do roka objeví „kaverna“, a pak se chodník propadne. Je to krajně nebezpečné.
Naše pracovní skupina však s tím má již
zkušenost. Jedno je ale jisté – pod starou částí Újezdu jsou staré nezasypané
sklepy, které zasahují do chodníků. Již
jsme řešili tři případy.

Oprava chodníku u prodejny elektra

Vjezdy k Vašim nemovitostem, domům i garážím
V Újezdu u Brna přibývá množství nových chodníků, ale
i úměrné množství nově opravených komunikací. Je však zajímavé, že mnohým lidem vůbec nevadí, že sjedou z čisté komunikace svým vozem na nevydlážděný vjezd, a poté přejdou
nový chodník a bahno z tohoto vjezdu je při vjíždění do nemovitosti rozježděno po chodníku a při výjezdu z nemovitosti
je opět bahno nataženo na komunikaci a rovněž roztaženo po
celém městě.

Proto se tímto problémem zaobírala Rada města dne
9. 2. 2015 s tímto výsledkem: pokud někdo bude chtít mít
vjezd do své garáže či domu, bude muset mít tento vjezd vydlážděn. Toto vydláždění musí být provedeno do konce roku
2015. Po tomto termínu se problém bude řešit pořádkovou
cestou.
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naivita mládí

Havárie na ulici Štefanikova dne 26. 12. 2014

průtah je hotov

Nový průtah městem včetně parkovacích míst a přechod s osvětlením. Povedlo se!
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Plánovaný obchvat
S Krajským úřadem JMK jsme projednávali možnost obchvatu města a shodli jsme se na vyznačeném obchvatu
červenou barvou. Nebude to zítra, ani za 5 let, ale výhled je to dobrý!
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Dokumenty z dějin obce
Z archivu pana Jana Buchty,
který se o křížek na Šternově stará, aniž je za to jakkoliv placen. Nezbývá než, skutečně poděkovat! Kdyby
každý občan měl takový přístup, tak by bylo jednodušší
starat se o město samé.
V pamětní knize fary v Újezdě z roku 1860 jest poznačeno: „U vchodu do Újezda ze žatčanské strany daroval šternovský familiant Josef Černý kříž z litiny na
kamenném podstavci, jejž církevně posvětil místní farář
a děkan Ludvík Tídl na 2. neděli po Velikonocích.“ Pan
děkan Tídl rád vypisoval i menší události důkladněji, jest
tedy podivno, že o tomto kříži do pamětní knihy ani nepoznačil, že má svůj fond k udržování. Nyní jest to podíl
na náhradní rentě čsl. 4.2% lit... v obnosu 40,- Kč a na
vkladní knížce obnos 95.95 Kč. Úhrnem tedy 135.95 Kč.
V téže knize v roce 1890 jest poznačeno: Kříž Josefa
Černého za Šternovem znovu postaven.
Dne 14. srpna v sobotu před slavností Nanebevzetí
Panny Marie, k 7. hodině večerní zastřelo se náhle nebe
mraky, vznesla se děsná vichřice, blesky se křižovaly
a hrom duněl neustále. Den proměněn v noc. Lidé doma
trnuli a plakali, na polích zaměstnáni a překvapeni octli
se v nebezpečí života. Mnoho škod na střechách, domech, polích a vinicích způsobeno vichorem a lijákem.
Kříž za Šternovem byl vyvrácen a roztříštěn,
podstavec, však ačkoliv rozmetán, nicméně nepoškozen.
Nový litý kříž pořízen obcí Šternovskou a od místního
faráře Dr. Karla Beránka, za přísluhy p. kooperátora
Jana Šimčáka XX. neděli po svatém Duchu, tj. dne 12.
října slavnostně jest posvěcen.
Pamětní listina pod kříž do podstavce ve zvláštní plechové schránce zazděná takto končí:
/Předeslány dějiny téhož kříže/.
Tak se stalo léta Páně 1890, když církev sv. katolickou
řídil věhlasný papež sv. Otec Lev XIII., na trůnu císařském v Rakouské říši panoval zbožný císař a král František Josef I. z rodu Habsburského, a diecézi brněnskou
spravoval J. M. biskup František Saleský Baur atd.
Roztomilí potomci, kteří kdysi snad po dlouhém věku
tyto řádky čísti budete, rozpomeňte se vroucí a vděčnou
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modlitbou na ty, jejichžto jména na této listině vyznačena jsou, avšak i také těch pamětliví buďte, kteří
zbudování tohoto kříže jak horlivě nápomocni a při jeho
posvěcení v nábožném zástupu přítomni byli, ačkoliv
zde poznamenáni nejsou.
Byli jsme druhdy Vašimi bratřími v Kristu a předchůdcové v tomto klopotném a strastiplném životě pozemském a předešli jsme Vás cestou veškerého těla z této
časnosti na věčnost, kamž i Vy nás, brzo nebo později,
následovati budete!
„Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“
Ve Šternově, dne 11. října 1890
Dr. Karel Beránek, farář.
Když obytná i hospodářská stavení se již příliš přiblížila ke kříži a jej zastiňovala, rozhodla se šternovská
obecní rada s obecním zastupitelstvem, že kříž tento přeloží na vhodnější místo, na obecní místo u mostu
u řeky Cézavy, na parcelu šternovskou č. 54/16, uznává
závazek, že částka tohoto pozemku ve výměře dvaceti

Lokalita U Stříbrné koule

Dokumenty z dějin obce
2/m kolem tohoto kříže nikdy se nebude užívati k jinému účelu než, aby na něm tento kříž t. zv. Josefa Černého, jejž opravila obec šternovská, stál. I nynější náklad
uhradí se jednak sbírkou, jednak obcí šternovskou.
Obecní rada a obecní zastupitelstvo nejen projevili
svůj souhlas, ale i osobně se zúčastnili prací s překládáním kříže spojených. Když rozložen byl kříž, byla
sice nalezena plechová schránka, byla však úplně rezem poničená a pamětní listina byla tak poškozená,
že nebylo možno text přečísti.
Nyní se pamětní listina uložila v trvanlivější schránce do samého podstavce kříže tak, aby před vodou byla

chráněnější. Kovovou schránku daroval pan starosta
František Krejčiřík, pozlacení kříže zdarma provedl pan
Leopold Jelínek z Újezda.
To se stalo v jubilejním roce naší vlasti, v patnáctém
roce naší obnovené státní SAMOSTATNOSTI, když prezidentem naší československé REPUBLIKY byl její první
prezident T. G. MASARYK a hlavou římskokatolické církve
PP. PIUS XI. Členové obecní rady i obecního zastupitelstva jsou na této listině vlastnoručně podepsáni:
(Další text byl při vyzvednutí schránky v roce 2002
vlhkem v porušené schránce zničen, takže ho nebylo
možno přečíst.)

Zbouraná restaurace na místě Stříbrné koule
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Kultura

Houslový virtuos Václav Hudeček

Adventní koncert, konaný dne 11. 12. 2014

34

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Kultura

Gajdoši Brno

Adventní koncert, konaný dne 21. 12. 2014
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Kultura

XI. Reprezentační ples města, konaný dne 23. 1. 2015 ... také se bavili

Předtančení - taneční klub Taneční školy Starlet

36
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Kultura

Branislav Eliáš a Jana Hradilová, členové tanečního klubu TK Uni Dance Bratislava,
reprezentanti SR v latinskoamerických tancích - vicemistři SR 2015

Magdalena Pízová, matrikářka města, která svůj životní styl upravila zdravou výživou, vyhrála divočáka - co s ním bude dělat

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

37

Kultura

38

Papučový bál pro naše seniory,

konaný dne 17. 2. 2015 v jídelně DPS

Kolečko pro paní Marii Muricovou,
která s námi oslavila 96. narozeniny.

Marie Muricová se pravidelně účastní tanečků pro seniory
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plánování akcí města

Návštěva pana hejtmana JUDr. Michala Haška s doprovodem dne 13. 1. 2015. Tématem dvouhodinového jednání byly perspektivy
a investice kraje v našem městě. Domov důchodců a jiné.

Město Újezd u Brna
srdečně zve všechny občany na akce:
Den

Datum

Název

Čas

Kde

sobota

7. 3. 2015

Diskotéka pro děti

16:00

sál Na Rychtě

sobota

7. 3. 2015

Rocková zábava se skupinou Stíny

20:00

sál Na Rychtě

neděle

15. 3. 2015

Včelí medvídci zpívají - divadlo pro děti

15:00

sál Na Rychtě
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Připravujeme dodatek informací ke Katalogu firem 2014
Z důvodu informovanosti občanů připravuje Kulturní
komise Městského úřadu v Újezdu u Brna dodatek změn
a zároveň i doplnění firem ke katalogu firem vydaném
v roce 2014.
Majitelé nových firem, kteří si přejí, aby občané
města byli o jejich činnosti informováni, popřípadě ti,

Bioodpad
Vážení občané,
s bioodpadem z obce jsou pochopitelně problémy. Lidé se snaží je
dle možností nějakým způsobem
likvidovat. My na jaře a v létě sbíráme tento bioodpad po celém
městě. Dnes je však nová legislativa, a proto město musí lépe a lépe
nakládat s odpadem „vůbec“. Proto
upozorňuji, že ve sběrném dvoře je
velkoobjemový kontejner na bioodpad. Je tam kontejner i na kov.
Město však chystá tři nová sběrná
místa na podzemní kontejnery.

40
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u nichž došlo ke změně údajů uvedených v Katalogu
firem 2014, mohou informace o své firmě nahlásit do
konce měsíce března na podatelně MěÚ u paní Jančové, tel. č. 544 224 218, 336 nebo na e-mailovou adresu
jancova@ujezdubrna.cz
Marie Holubová
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