
Zápis 

z 60. zasedání Rady města Újezd u Brna, konaného dne 4. 4. 2016 v 15,00 hodin 

v kanceláři starosty města. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni: dle presenční listiny  

 

Starosta města zahájil zasedání Rady města přivítáním přítomných členů rady města a 

zkonstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady a rada je usnášení schopná. 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů 

3. Spisový pořad 

4. Závěr 

 

2/ Určení ověřovatelů:    Lubomír Rožnovský           schváleno 

                                                                       Mgr. Radek Řeřicha            jednohlasně 

 

 

 

1. Rada města  vzala na vědomí, že Město Újezd u Brna komunikuje 

s Římskokatolickou farností o odkoupení pozemků p.č. 3101, 3102, 3103, k.ú. Újezd 

u Brna. Rada města pověřuje starostu města, aby ve věci odkoupení výše uvedených 

pozemků dále jednal.  

Schváleno: 5   Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

2. Rada města bere se souhlasem na vědomí, že byly objednány letecké snímky města 

Újezd u Brna za cenu 14.000,- Kč. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

  

3. Dne 23. 03. 2016 podala paní Alena Stará, trvalý pobyt Újezd u Brna, Rozprýmova 

967, 664 53 Újezd u Brna, žádost za svého syna Adolfa Starého, nar. 26. 06. 1991, 

trvalý pobyt Újezd u Brna, Rozprýmova 967, 664 53, o prominutí poplatku za pevný 

domovní odpad a stočné z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.  

Podle sdělení městské policie se pan Adolf Starý v městě prokazatelně nezdržuje. 

 

Rada města dne 4.4.2016 na svém 60. zasedání rozhodla: 

1. prominout panu Adolfu Starému, nar. 26. 06. 1991, trvalý pobyt Újezd u 

Brna, Rozprýmova 967, poplatek za pevný domovní odpad na základě 

ustanovení obecně závazné vyhlášky, a to z důvodu dlouhodobého pobytu 

v zahraničí, a to za období 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016    

2. prominout panu Adolfu Starému, nar. 26. 06.1991, trvalý pobyt Újezd u 

Brna, Rozprýmova 967, poplatek za stočné za období od 01. 01. 2016 do 

31.12.2016, a to z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.  

3. Po návratu ze zahraničí je pan Adolf Starý povinen se do 15 dnů přihlásit 

k platbě poplatků.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 
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4.  RM přijala od společnosti AdMaS, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Veveří 331/95, 602 00 Brno, předávací protokol ke smlouvě o zajištění smluvního 

výzkumu č. HS12557263L – Vypracování vstupní studie „Smart město“ – bez 

výhrad. 

RM rozhodla požádat o dotaci k realizaci studie „Smart město“. Vzhledem k tomu, že 

není možné kvůli termínu podání žádosti zahájit VŘ na dodavatele dotace, rozhodla 

RM zadat žádost o dotaci jednomu uchazeči, a to firmě DEA Energetická agentura, 

s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

5. RM rozhodla, že zadá  „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ) pro Město Újezd u Brna – Efektivní veřejná správa“ za těchto 

podmínek a sdělení: Rada města s obsahem smlouvy byla  dne 4.4.2016 spokojena, 

ale  žádá článek  7 – Cena díla   navržené smlouvy upravit takto: 

 

 Zpracování žádosti o dotaci z OPZP       25.000,- Kč /bez DPH/ 

 Administrace žádosti o dotaci po dobu hodnocení              10.000,- Kč /bez DPH/ 

 Dotační management – fáze 1                                              20.000,- Kč /bez DPH/ 

 Dotační  management – fáze 2         10.000,- Kč /bez DPH/ 

 

             Cena celkem            65.000,- Kč /bez DPH/ 

 

Za předpokladu, že firma DEA Energetická. agentura přistoupí na snížení odměny za 

dílo, ukládá rada města starostovi města  podepsat smlouvu.      

Odměna ze smlouvy musí být rozdělena takto: v případě podání žádosti o dotaci a 

akceptaci dotace  bude vyplaceno 35.000,- Kč, ostatní odměna bude vyplacena po 

obdržení dotace.  

 

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

6. Zatékání do bytu č. 19 v čp. 980, ul. Rozprýmova, Újezd u Brna  -  Rada města byla 

seznámena panem Antonínem Vymazalem dne 1.4.2016, č.j. 1458 se závadou na 

střešní krytině nad výše zmíněným bytem. Rada města ukládá místostarostovi  

neodkladně zajistit  odborné posouzení stavu bytu, nacenění opravy a následně 

zabezpečit opravu závady.    

Schváleno:    Zdržel se:    Proti:  

 

 

7. Dne 23.03.2016  podala paní Simona Pecáková, nar. dne 18.02.1978, trvalý pobyt 

Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, žádost o prominutí poplatku 

za stočné z důvodu dlouhodobého pobytu mimo město Újezd u Brna, a to za sebe i 

svoji nezletilou dceru Veroniku, nar. 13.09.2015. 

 

 

 

 



-3- 

 

 Své podání stvrzuje kopií Nájemní smlouvy na byt v bytovém domě čp. 945, ulice 

Hybešova ve Šlapanicích. Součástí ustanovení smlouvy je i článek týkající se placení 

vodného a stočného v souvislosti s užíváním bytu. Smlouva je platná od 1. 12. 2015 

do 30.11.2016. 

Rada města dne 4.4.2016 na svém 60. zasedání rozhodla paní Simoně Pecákové, nar. 

18.02.1978, a její nezletilé dceři Veronice Pecákové, nar. 13.09.2015, prominout 

poplatek za stočné od 01.01.2016 do 31.12.2016 z důvodu dlouhodobého pobytu 

mimo město Újezd u Brna. V případě prodloužení Nájemní smlouvy nebo jejího 

návratu na území města, má paní Simona Pecáková povinnost rozhodné skutečnosti 

pro placení poplatku oznámit městskému úřadu. 

Schváleno: 5   Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

8. Dne 29. 03. 2016 podala paní Mgr. Bc. Petra Kocúrová, nar. dne 06. 03. 1977, trvalý 

pobyt 9. května 876, 664 53 Újezd u Brna, žádost o prominutí poplatku za stočné od 

01. 01. 2016 z důvodu svého pobytu mimo Újezd u Brna. 

Rada města dne 4. 4. 2016 na svém 60. zasedání rozhodla nevyhovět žádosti o 

prominutí poplatku za stočné od 01. 01. 2016 od  paní Mgr. Bc Petry Kocúrové, nar. 

dne 06. 03. 1977, trvalý pobyt Újezd u Brna, 9. května 876, 664 53 Újezd u Brna, a to 

z důvodu: Předmětný neužívaný byt je plně funkční a nejsou v něm žádné překážky 

bránící jeho užívání. To, že jej žadatelka z vlastních a městu neznámých důvodů 

neužívá, nemůže být důvodem pro prominutí poplatku za stočné.  

Pokud nemá  žadatelka zájem nadále byt užívat, může  vypovědět nájemní smlouvu. 

Starosta se dotázal místostarosty, zda jsou odstraněny veškeré nedostatky v objektu, na 

to místostarosta sdělil, že jsou odstraněny veškeré závady v bytě.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

9. Rada města rozhodla pořídit k DPS  hliníkovou vitrínu, samostatně nesenou na 

kovových stojanech, za cenu dle nabídky fi. URBANIA ve výši 8.357,- Kč 

Schváleno: 5   Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

10. Rada města vzala na vědomí přípis starosty města ve věci protipovodňového projektu, 

který byl: 

a) odeslán generálnímu řediteli Povodí Moravy 

b) odeslán řediteli Povodí Moravy 

RM souhlasí s návrhem starosty ze dne 1. 4. 2016, že by pracovník ing. David Veselý 

z Povodí Moravy měl být disciplinárně potrestán za nepravdivé tvrzení, že jsme 

požádali o vypuštění z projektu protipovodňových úprav. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

      11. Rada města bere na vědomí zakoupení 35 ks thují  na doplnění uschlých thují  u  

            rychmanovského rybníka v Újezdě u Brna.  

Schváleno: 5   Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

12. Rada města vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy paní Vlasty Laštůvkové, byt 

č. B  1 - 4 v DPS, z důvodu úmrtí nájemkyně, a to ke dni 30. 4. 2016. 

Rada města rozhodla na doporučení sociálně zdravotní komise byt č. B 1 - 4 v DPS 

přidělit paní Heleně Toporové, Újezd u Brna, Štefanikova 162, a to od 1. 5. 2016.  
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Žádost podaná dne 24. 2. 2015. Paní má ZTP/P – špatně vidí, nemůže být v jiném 

patře, jen v přízemí.  

Rada města ukládá starostovi města podepsat smlouvu.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

13.  Rada města byla seznámena s výsledkem jednání komise pro sport ze dne 21. 3. 2016 

ve věci projednání podnětů k projektu sportovní haly v Újezdě u Brna. RM tyto 

podněty přijala a předá je projektantovi, který je, pokud je toto technicky možné, 

zapracoval do projektu.  

Schváleno: 5   Zdržel se: 0                        

 

14. Rada města obdržela dne 31. 3. 2016, pod č. j. 1402, poděkování paní Moniky 

Hochmanové za přidělení sociálního bytu a paní Hochmanová současně sděluje, že 

přidělený byt nepřijímá.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

15. Rada města dne 31.3.2016, č.j. 1400 obdržela od fi. RENARDS seznam vyhlášených 

dotačních titulů. RM vzala na vědomí a dala Mgr. Řeřichovi tyto dotační tituly 

prostudovat a sdělit, který se hodí pro město Újezd u Brna.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

16.  Rada města obdržela od  fi. AD Plan návrh SOD na akci „ Sportoviště“. RM se 

zaobírala všemi rozhodnutími dané věci a dále rozhodla, aby zápis komise pro sport 

byl včleněn do zadání projektu multifunkční sportovní haly. Teprve po včlenění těchto 

podmínek  ukládá rada města starostovi podepsat SOD, kde musí být konstatováno, že  

prvním výstupem bude studie, která bude obsahovat zadání, tato  studie bude  v dikci 

zadání  předložena k odsouhlasení zastupitelstvu.   

 

17. Dne 30.3.2016, č.j. 1396 zaslal JMK, odbor dopravy žádost o udělení licence. RM 

souhlasí s udělením licence  pro  fi: BDB-BUS,s.r.o, Vlkovského 334, Velká Bíteš - 

linka  

 Brno-Sokolnice-Šaratice-Milešovice-Otnice-Lovčičky 

 Brno-Sokolnice-Otnice-Dambořice 

 Brno-Šlapanice-Kobylnice-Sokolnice-Měnín-Židlochovice 

 

 

18. Dne 29.03.2016 pod č.j. 1338/2016 a 1339/2016 byly podány žádosti o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., paní Mgr. Bc. Petrou Kocúrovou, týkající se 

informací 

a) informací veřejné zakázky malého rozsahu „2016 – 1 Územní plán – změna č. 1“ a 

změny územního plánu 

b) prodeje bytů na ul. Na zahrádkách čp. 942, 943, 944. 

 

Rada města na svém 60. zasedání dne 04. 04. 2016 rozhodla ve věci zajištění a 

zpracování informací takto: 
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Na základě ustanovení předmětného zákona Město Újezd u Brna využilo svého práva 

požadovat po žadatelce úhradu nákladů vzniklých s rozsáhlým vyhledáváním a 

zpracováním informací, a to 

a) v délce 2 hodin, což je 350,- Kč. 

b) v délce 3 hodin, což je 525,- Kč. 

 

Náklady byly stanovené na základě zjištění potřebné doby, které bylo zapotřebí 

k vyhledání a zpracování, a stanovení průměrného hodinového výdělku referentek 

městského úřadu, což je 175,- Kč/hodina. 

 

Rada města vzala na vědomí, že obě Výzvy k úhradě vzniklých nákladů byly 

odeslány dne 04. 04. 2016 e-mailovou poštou k rukám Mgr. Bc. Petry Kocúrové. 

Informace budou žadatelce poskytnuty až po zaplacení nákladů. 

 

19. Město Újezd u Brna  dne 24.4.2016, č.j. 1366 obdrželo odpověď od jednatelky 

GYNPRIVATU, týkající se nájemného. RM doporučuje řešit tento problém  dohodou 

o úhradě.  

 

20. Rada města Újezd u Brna obdržela dne 29. 03. 2016 pod č. j. 1341/2016/UUB/MK 

žádost Základní školy Újezd u Brna o navýšení rozpočtu o 40.000,- Kč na vybavení 

kuchyně.  

Rada města Újezd u Brna rozhodla takto: navýšit rozpočet Základní školy Újezd u 

Brna o 40.000,- Kč s tím, že bude použit na zakoupení: 

 pultové mrazničky na uskladnění zeleniny, 

 kuchyňského robotu  

 kombinované chladničky s mrazničkou. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

21. Rada města rozhodla zaměstnancům města poskytnout příspěvek na dovolenou (tábor, 

soustředění) na každé neplnoleté dítě ve výši 2.500,- Kč. 

Schváleno: 5   Zdržel se: 0    Proti:  

 

22. Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Újezd u Brna, IČ: 70990794 za 

účetní období 2015 počtem hlasů 5. 

Rada města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 236.456,03 Kč a pověřuje paní 

Marii Petlákovou jeho přeúčtováním na účet 413 – Rezervní fond. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

23. Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Újezd u Brna, IČ: 70990778 za 

účetní období 2015 počtem hlasů 5. 

Rada města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 29.977,50 Kč a pověřuje paní 

Marii Petlákovou jeho přeúčtováním na účet 413 – Rezervní fond. 

Schváleno: 5   Zdržel se: 0   Proti: 0 
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24.  Rada města rozhodla, že bude pořádat výlet pro seniory a pro další zájemce do 

Strážnice,  a to dne 9. 6. 2016. Předpokládaná cena za dopravu je 5.500,- Kč. 

Příspěvek od města -  na  vstupy 100,- Kč/osoba. Rada města pověřuje paní Zrzavou 

celým zabezpečením.  

Schváleno: 5   Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

25. Město Újezd u Brna dne 23. 3. 2016 obdrželo žádost od sdružení  „Šternovjanka“ o  

      bezplatné zapůjčení sálu restaurace Na Rychtě v termínu 22. 4. 2016 od 19:00 hodin.  

Rada města rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout prostoru bezúplatně s tím, že tato 

akce nesmí být komerční.  

Schváleno: 5   Zdržel se:    Proti:  

 

26. Vzhledem k tomu, že byl ze Základní školy Újezd u Brna vyřazen starý automat na 

nápoje, Rada města Újezd u Brna rozhodla zakoupit od firmy THERMOTECHNIKA 

BOHEMIA s.r.o., Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, kávovar za cenu 27.576,- 

Kč a dát jej základní škole do výpůjčky. 

Schváleno: 5   Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

27. Dne 22.3.2016 , č.j. 1282 obdržel MěÚ  přípis od JUDr. Haška ve věci teroristických 

útoků 

 

28. Rada města obdržela přípis ze dne 22.3.2016, č.j. 1283 od SÚS JMK ve věci  

obnovení řešení křižovatek Sokolnice – Telnice -  Újezd – Mohyla míru.  

 

29. Rada města rozhodla zakoupit nový skalifikátor a starý skalifikátor dát opravit.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

30. Rada města Újezd u Brna na svém  60. zasedání dne 4. 4. 2016 rozhodla zakoupit do 

obřadní síně na MěÚ hudební mikrosystém z důvodu zastaralosti a časté 

poruchovosti  stávajícího systému.  Hudební systém slouží ke slavnostním obřadům 

(svatbám, vítáním občánků a jiným slavnostním příležitostem).  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

RM rozhodla starý systém vyřadit 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0                  Proti: 0 

 

31. Rada města projednala situaci personálního obsazení úřadu a rozhodla, že  bude přijata 

ještě jedna pracovnice na ekonomický úsek na žádost Ing. Jarošové, kdy pracovnice 

bude mít v pracovní náplni nejen věci ekonomické, ale i každý zástup v úřadě města 

v čase dovolených. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0   Proti: 0 
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32. Rada města obdržela rozhodnutí Ministerstva kultury přidělit dotaci Městu Újezd u 

Brna na vybavení knihovny ve výši 33.000,- Kč.  

Rada města potvrzuje převzetí Rozhodnutí č.j.59/MK-S 3933/2016 OULK o 

poskytnutí dotace z podprogramu VISK 3 ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 a 

potvrzuje správnost všech údajů na první straně Rozhodnutí. Rada města rozhodla 

dotaci přijmout.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

33. Rada města rozhodla, aby pan Václav Kovářík a paní Dr. Marcela Vandrová udělali 

jak koncert, tak moderování na Den matek za cenu dohodou 16.000,- Kč.   

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

34. Město Újezd u Brna obdrželo žádost Marie  Štulíkové o skácení stromu tisu před 

jejich domem na ul. Wolkerova 636. RM rozhodla  nevyhovět žádosti, ale zítra tj. 5. 4. 

2016 bude proveden odborný prořez.   

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

35. Rada města vzala na vědomí, že paní Jana Jančová požádala o rozvázání pracovního 

poměru, tato skutečnost již byla v RM projednána. RM bere na vědomí, že pracovní 

poměr s paní Jančovou bude ukončen k 6. 4. 2016 na vlastní žádost.  

 

36. Rada města obdržela návrh Městské policie zakoupit důchodcům  200 ks reflexních 

tašek z důvodu jejich bezpečnosti, s tím, že pokud bude zapotřebí tak zakoupit zbylý 

rozdíl. Rada města ukládá starostovi  města, aby provedl  výběr tašek  dle kvality a 

ceny.  

 

37. Rada města rozhodla, dle cenového návrhu fi. VAFR, objednat pro gynekologickou 

ordinaci klimatizaci za cenu dohodou ve výši 29.900,- Kč. 

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

38.  Rada města rozhodla pro dětskou ordinaci a čekárnu v objektu čp. 144, ul. 

Komenského, Újezd u Brna zbudovat klimatizaci za cenu 61.600,-   Kč + DPH.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

 

39. Rada města obdržela od firmy  Workouclub nabídku workoutového hřiště, a to hřiště 

hybrid light. RM předběžně dala souhlas k záměru zakoupit Hybrid light hřiště, ale 

ukládá Mgr. Řeřichovi, aby návrh prostudoval a navrhl, kde má být toto hřiště 

umístěno.  

Schváleno: 5    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

40. Rada města byla seznámena s návrhem řešení parkovacích míst před hřbitovem města 

a konstatuje, že se záměrem souhlasí, avšak žádá, aby nositelka projektu zabezpečila 

vyjádření policie. Dále konstatuje, že všechna parkoviště budou osazena veřejným 

osvětlením.  Je nutno počítat s odvodněním plochy.  
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41. Rada města rozhodla požádat o dotaci na  zeleň a v tomto případě na zeleň hřbitova, 

protože na toto má město projekt. Rada města ukládá MST, aby oslovil jednoho, který 

zpracuje žádost na projekt. Cena žádosti dohodou.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  V. Mrkvicová    Zápis ověřuje: 

Skončeno:  16,20 hod.      Mgr. Radek Řeřicha  

        Lubomír Rožnovský  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápis 

z 61. zasedání Rady města Újezd u Brna, konaného dne 11.4.2016 v 15,00 hodin 

v kanceláři starosty města. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni: dle presenční listiny  

 

 

 

Starosta města zahájil zasedání Rady města přivítáním přítomných členů rady města a zkonstatováním, 

že je přítomna nadpoloviční většina členů rady a rada je usnášení schopná. 

 

 

Program: 

1.Zahájení 

             2.Určení ověřovatelů 

3.Spisový pořad 

4.Závěr 

 

 

 

2/ Určení ověřovatelů:               Lubomír Rožnovský             schváleno 

                                                                      Mgr. Radek Řeřicha                 jednohlasně 

 

 

 

 

1. Rada města  vzala na vědomí, že dne 6.4.2016 byla podepsána SOD s fi. AD plan a design, s.r.o., 

Dunajevského 44, 616 00 BRNO na akci „Multifunkční sportovní hala“ na pozemcích p.č. 1812, 

1813/2 v k.ú. Újezd u Brna se všemi přlohami.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

2. Rada města rozhodla přidělit novostavbě - nemovitosti na pozemku p.č. 1277, k.ú. Újezd u Brna, 

které je ve vlastnictví manželů Oldřicha a Lenky Sádlíkových, Újezd u Brna  číslo popisné 1080, 

Vinohrádky, Újezd u Brna. RM pověřuje  referentku V. Mrkvicovou vystavením dokladu o 

přidělení čísla popisného novostavbě 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

3. Dne 6.4.2016, pod č.j. 1563 požádala TJ Sokol Újezd u Brna  o dotaci na podporu sportovní 

činnosti dětí.  Rada města  se pozastavuje nad výrokem žádosti,  ve kterém se píše, že  se bude 

konat memoriál Věry Zapletalové v hale Základní školy v Újezdě u Brna. Následně žádost 

konstatuje, že z dotace se mají pokrýt náklady haly. Máme za to, že školní hala se poskytuje dětem 

bezúplatně. Žádáme, aby k žádosti byl přiložen řádný předpokládaný rozpočet.  

 

4. Rada města Újezd u Brna rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-

014330037618/001 uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s. se 

sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, zastoupena na základě 

plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 

IČO: 25733591. Jedná se o zřízení věcného břemene na stavbu pod názvem „Újezd u B., rozš. 

kNN, Bednář“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN + přípojková skříň) na 

pozemku parc. č. 29/1 v k. ú. Újezd u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH 

v platné sazbě.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 
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Rada města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. . HO-014330037618/001 uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, 

a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, zastoupena na 

základě plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice, IČO: 25733591. Jedná se o zřízení věcného břemene na stavbu pod názvem „Újezd u 

B., rozš. kNN, Bednář“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN + přípojková 

skříň) na pozemku parc. č. 29/1 v k. ú. Újezd u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

+ DPH v platné sazbě 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

5. Zahájení výběrového řízení na pozici účetní Města Újezd u Brna – Rada města tímto vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici účetní. Podmínky: vysokoškolské vzdělání, orientace v administrativě 

města, znalost účetnictví /bude proveden test/  od 12.4.2016 do 30.4.2016, přihlášky předávat ing. 

Jarošová.    

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

6. Rada města dne 6.4.2016 obdržela žádost Domova u Františka, Rybářská 1079, Újezd u Brna pod 

č.j. 1666 o poskytnutí věcného daru. Jedná se o státní vlajku ČR, vlajku JMK a vlajku Újezdu u 

Brna. RM  rozhodla v celém rozsahu žádosti vyhovět.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

7. Rada města bere na vědomí, že je plněno její rozhodnutí. Bylo zakoupeno 200 ks reflexních tašek 

a v současné době  jsou rozdávány  důchodcům.  

 

8. Pan Zdeněk Florián 6.4.2016, č.j. 1584 zaslal žádost o pronájem  jídelny v DPS za účelem 

uspořádání pravidelného  cvičení pro pány. Žádost   je nutno  doplnit, zda se jedná o ekonomickou 

činnost, zda má cvičitelský kurz, kdo bude za objekt zodpovídat, atd.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

9. Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na „Městský kamerový a dohlížecí systém – MKDS 

města Újezd u Brna“ a  to z důvodu neobdržení dotace /viz. příloha připravená adv. kancelářaí Dr. 

Ivanou Rychnovskou/ . Dále RM rozhodla  rozeslat všem účastníkům soutěže  dopis / viz příloha/  

RM pověřuje starostu města podpisem dopisu.  

 Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

10. Město  Újezd u Brna obdrželo dne 8.4.2016  žádost, pod č.j. 1626 od paní Dagmar Mazálkové. 

RM rozhodla žádosti vyhovět takto:  pronajat paní Dagmar  Mazálkové  2 parkovací místa na 

parkovišti za poštou  

RM rekapitulovala ceny za pronajmutí veřejného prostranství zbudováním vlastního parkování 

/smluvně/ 

1/ zbudované parkoviště pro soukromý vůz              7,- Kč/m2 /rok 

2/ zbudování parkoviště pro vozy firemní                20,- Kč/rok/m2 

3/ k pronajmutí zbudované parkovací místo            50,-Kč/rok/m2 

RM rozhodla vyvěsit záměr k pronajmutí 2 ks parkovacích míst na parkovišti za zdravotním 

střediskem.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 

11. Město obdrželo žádost Tylova divadla dne 8.4.2016, č.j. 1625. RM rozhodla žádosti vyhovět 

v celém rozsahu, a to takto:  Tylově divadlu bude bezplatně poskytnut sál restaurace na Rychtě 

dne 13.5.2016 a 20.5.2016  na divadelní představení  bezúplatně.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 
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12. Rada města Újezd u Brna rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  věcného 

břemene  uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo 

náměstí 449/3, Brno, IČO 70888337 . Jedná se o zřízení věcného břemene na stavbu pod názvem 

„Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna“ na pozemku parc. č. 111/1, 111/3 a p.č. 

111/5 v k. ú. Újezd u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm + DPH v platné sazbě.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

Rada města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a Jihomoravským krajem, se sídlem 

Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČO 70888337 . 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

13. Město Újezd u Brna dne 7.4.2016 , č.j. 1600 obdrželo žádost pana Vincence Nohela o prodloužení 

nájemní smlouvy ze dne 1.8.2015  a rozhodla této žádosti v celém rozsahu vyhovět, tzn. že 

smlouva bude prodloužena do 31.7.2017. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 Rada města ukládá ST podepsat smlouvu.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

14. Rada města bere na vědomí, že byla na MěÚ  provedena kontrola OSSZ Brno-venkov a nebyly 

nalezeny žádné nedostatky.  

 

 

15. Město Újezd u Brna  dne 8.4.2016, č.j. 1631 obdrželo žádost Domova pro seniory Sokolnice o 

finanční výpomoc ve věci zbudování  další etapy zahrady pro seniory trpící alzhairmrovou  

chorobou. RM rozhodla žádosti vyhovět takto:   na dokončení  1. etapy terapeutické zahrady pro  

seniory trpící alzhaimrovou  chorobou přispět 20.000,-  a dále doporučuje, aby se o zbylou částku  

tj. 12.000,- Kč obrátili na obec Sokolnice.  

                  Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 Rada města  ukládá starostovi podepsat smlouvu.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

16. RM obdržela dne 11.4.2016 žádost  JUDr. Hejátka o prodej městského pozemku pod č.j. 1660. 

Jedná se o p.č. 2066, k.ú. Újezd u Brna  o celkové výměře 1179 m
2
 . RM  se touto žádostí 

zaobírala a konstatuje, že na této parcele historicky je přístupová cesta a proto není možné tuto 

část pozemku prodat.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 

17. Muzeum slovenského a českého exilu požádalo č.j. 1657 o  příspěvek na vydání knihy  o prvém 

čs. armádním sboru v SSSR a jeho veliteli generálu Janu Kratochvílovi.  RM rozhodla nevyhovět 

této žádosti, protože  tato žádost nebyla doručena v čase tvorby rozpočtu města, který takovéto 

dotace zařazoval do 15.12.2015 / při tvorbě rozpočtu/  na rok 2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 
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18. „Povodňový plán města Újezd u Brna, povodňová komise - aktualizace“. 

1) Rada města schvaluje aktualizovaný Povodňový plán města Újezd u Brna 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

2) Rada města schvaluje aktualizované složení Povodňové komise pro město Újezd u Brna 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 

3) Rada města ukládá místostarostovi zabezpečit zaslání aktualizovaného Povodňového plánu a 

Povodňové komise na MěÚ Šlapanice odbor ŽP 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

19. „Plánované investiční akce města Újezd u Brna, zahájení v roce 2016“ 

1) Rada města rozhodla zahájit výběrové řízení na dodavatele následujících investičních akcí, o 

jejichž realizaci rozhodlo Zastupitelstvo města dne 14.3.2016: 

- Revitalizace lokality náměstí svatého Jana 

- Revitalizace části města Nad Sklepy 

- Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

2) Rada města rozhodla, aby výběrové řízení na dodavatele akcí  „Revitalizace lokality náměstí 

svatého Jana“ a „Revitalizace části města Nad Sklepy“  zabezpečila firma VRV Brno – ing. 

Martin Dufek  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

3) Rada města rozhodla realizovat akci  „Osobní výtah v Základní škole Újezd u Brna“ a vyhlásit 

výběrové řízení na dodavatele jak výtahu, tak výtahové šachty. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

4) Rada města ukládá místostarostovi zabezpečit veškeré kroky k vyhlášení výběrového řízení na 

akci  „Osobní výtah v Základní škole Újezd u Brna“. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

5) Rada města ukládá místostarostovi oslovit VRV – ing. Martina Dufka, k vypracování cenové 

nabídky na zabezpečení výběrových řízení na dodavatele akcí „Revitalizace lokality náměstí 

svatého Jana“  a „Revitalizace části města Nad Sklepy“. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

6) Rada města konstatuje, že na výše uvedené akce jsou vydána platná stavební povolení 

 

 Rada města ukládá MST, aby do příští RM přinesl stanovená kritéria všech 3 akcí.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

20. Rada města vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy pana Josefa Kozáka, byt č. A 2 -   v 

DPS, z důvodu přemístění nájemce do DD u Františka, a to ke dni 30. 4. 2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

21. Rada města rozhodla na doporučení sociálně zdravotní komise byt č. A 2 - 3 v DPS přidělit 

paní Alence Macholánové, Újezd u Brna, Vinohrádky 76, a to od 1. 5. 2016. Žádost podaná 

dne 18. 11. 2015. Rada města ukládá starostovi města podepsat smlouvu. Odloženo do příštího 

zasedání RM – SZK vysvětlí důvody doporučení.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 
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22. Rada města vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy paní Květoslavy Tiché, byt č. A 1 - 8 

v DPS, z důvodu přemístění nájemkyně do DD u Františka, a to ke dni 30. 4. 2016. Odloženo 

do příštího zasedání RM – SZK vysvětlí důvody doporučení. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

23. Rada města rozhodla na doporučení sociálně zdravotní komise byt č. A 1 - 8 v DPS přidělit 

panu Janu Lahodovi, Sokolnice, Telnická 39, tchán MUDr. Pokorného z 9. května, a to od 1. 

5. 2016. Žádost podaná dne 16. 12. 2014. Rada města ukládá starostovi města podepsat 

smlouvu. Odloženo do příštího zasedání RM – SZK vysvětlí důvody doporučení. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

24.  Rada města vzala na vědomí, že ze dvou oslovených (KAVYL, spol. s r.o., Mohelno a 

ROVINA a.s., Hulín), podala nabídku firma KAVYL Mohelno, firma ROVINA Hulín sdělila, 

že nabídku podávat nebude. 

 

Rada města rozhodla, v rámci zabezpečení udržitelnosti projektu „Šmoldus – vodní a 

mokřadní plochy“, aby pěstební péči provedla odborná firma KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 

dle cenové  nabídky č. 7/3000/2016 za cenu 137.837,33 Kč bez DPH  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

25. Dne 14.03.2016 podala paní Ludmila Floriánová, nar. 08.12.1946, Palackého 453, 664 53 

Újezd u Brna, pod č. j. 1273/2016/UUB/RM žádost o nápravu špatně vyměřeného pronájmu 

parkovacích stání před jejím rodinným domem a před rodinným domem pana Ing. Zdeňka 

Menouška, nar. 14.01.1963, Lidická 432, 664 53 Újezd u Brna. Pan Ing. Zdeněk Menoušek 

má podle současné smlouvy pronajatou část veřejného prostranství před rodinným domem 

paní Ludmily Floriánové.  Parkovací stání byla přeměřena předsedou Stavební komise Újezd u 

Brna, panem Romanem Martečíkem. 

 

Rada města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu 

pozemku parc. č. 737/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 16,6 m
2
, před rodinným domem č. p. 453, 

Palackého, Újezd u Brna, za účelem parkování osobních automobilů, mezi Městem Újezd u Brna 

a paní Ludmilou Floriánovou, nar. 08.12.1946, Palackého 453, 664 53 Újezd u Brna, s účinností 

od 01.05.2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

      Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dlouhodobém   

       pronájmu pozemku parc. č. 737/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 16,6 m
2
, před rodinným domem  

       č. p. 453, Palackého, Újezd u Brna, za účelem parkování osobních automobilů, mezi Městem  

       Újezd u Brna a paní Ludmilou Floriánovou, nar. 08.12.1946, Palackého 453, 664 53 Újezd u  

      Brna, s účinností od 01.05.2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

      Rada města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu  

       pozemku parc. č. 737/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 15,4 m
2
, před rodinným domem č. p. 432,  

       Lidická, Újezd u Brna, za účelem parkování osobních automobilů, mezi Městem Újezd u Brna a  

        panem Ing. Zdeňkem Menouškem, nar. 14.01.1963, trvale bytem Lidická 432, 664 53 Újezd u  

       Brna, s účinností od 01.05.2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 
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       Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dlouhodobém    

       pronájmu pozemku parc. č. 737/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 15,4 m
2
, před rodinným domem  

       č. p. 432, Lidická, Újezd u Brna, za účelem parkování osobních automobilů, mezi Městem Újezd  

       u Brna a panem Ing. Zdeňkem Menouškem, nar. 14.01.1963, trvale bytem Lidická 432, 664 53  

       Újezd u Brna, s účinností od 01.05.2016. 

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

26. Rada města bere na  vědomí opravený výpočet ceny za poskytnutí informací dle zák.č. 

106/1999 Mgr. Petře Kocúrové,který jí byl zaslán dne 4.4.2016 

 

27.  RM rozhodla požádat MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno odbor územního plánování o 

pořízení studie na lokalitu  území 9. května, Ujezd u Brna.  RM rozhodla přiložit výkresovou 

dokumentaci, která již byla schválena  Radou města, kterou vypracoval ing. arch. Durchán.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

28. Dne 11.3.2016 JUDr. Jan Hejátko požádal o prodej pozemku města  p.č. 4914 o celkové 

výměře 3377 m
2
, a to z důvodu, že tento náš pozemek města sousedí s pozemky p.č. 2107, 

2108/1 a 2108/2, které jsou v majetku žadatele. RM  nesouhlasí s prodejem celého pozemku, 

ale pouze s částí pozemku, která bude řešena při osobním jednání v dané věci.  RM pověřuje 

starostu města, aby s JUDr. Hejátkem předjednal prodej a dále upozorňuje JUDr. Hejátka, že 

před vyvěšením tohoto záměru musí mít přesně zaměřenou část,  o kterou by  při prodeji šlo.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

29. RM obdržela dne 11.4.2016 žádost  JUDr. Hejátka o prodej městského pozemku pod č.j. 1660. 

Jedná se o p.č. 2066, k.ú. Újezd u Brna  o celkové výměře 1179 m
2
 . RM  se touto žádostí 

zaobírala a konstatuje, že na této parcele historicky je přístupová cesta a proto není možné tuto 

část pozemku prodat.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

30. Rada města přijala žádost SDH Újezd u Brna z 11.4.2016, č.j. 1680. V této žádosti žádá SDH 

Újezd u Brna  o povolení akce pro děti – pálení čarodějnic. Rada města nemá námitek  proti 

této akci za předpokladu dodržení všech  bezpečnostních předpisů. Na to,  aby mohla být 

povolena tato akce , musí být doplněna o údaj, kde bude akce probíhat.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

31. Rada města rozhodla revokovat rozhodnutí z minulého zasedání rady města týkající se  žádosti 

u fi. DEA energetická agentura,s.r.o, Benešova 425, 664 42 Modřice  o zpracování žádosti o 

dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro město Újezd u Brna – efektivní veřejná  

správa. S firmou byla dohodnuta  nová cena. Žádost o dotaci s OPZ se bude řídit podklady 

studie  SMART Cities Újezd u Brna. Žádost bude ve výši do 2,5 mil. Kč. Rada města ukládá 

starostovi města podepsat SOD o zpracování žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost pro město 

Újezd u Brna, a to za  cenu dohodou  81.000,- Kč + DPH.  

Schváleno: 5  Zdržel se: 0   Proti: 0 

 

 

 

 
 

 

Zapsala:  V. Mrkvicová    Zápis ověřuje: 

Skončeno:  16,20 hod.      Mgr. Radek Řeřicha  

         Lubomír Rožnovský   


