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Stav financí měSta
Stav na účtu: 20.906.200,89 Kč
Stav úvěru: 5.367.805,00 Kč

měSto je bez dluhů

měSto újezd u brna v roce 1990 obdrželo 
rozhodnutí životního proStředí, 
že má povinnoSt recyKlovat SKládKu, 
Která Se nalézá mezi újezdem a SoKolnicemi.

teprve v roce 2010–2011 byla z dotací 
32.651.298,- Kč SKládKa reKultivována. 

Rekultivace skládky TKO
Újezd u Brna
Projekt, realizovaný v letech 2010–2011, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí.

V rámci projektu byly provedeny hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, biologická
rekultivace a odvodnění skládky. Realizací tohoto projektu došlo k rekultivaci skládky
o ploše 18 500 m2.

Celkově uznatelné náklady na akci činily 32 651 298 Kč, z toho byl příspěvek z fondu
Evropské unie 27 753 603 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 1 632 565 Kč (5 %) a příspěvek
města Újezd u Brna  3 265 130 Kč (10 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Město Újezd u Brna

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení občané, 
dostává se Vám do rukou zpravodaj, ze kterého si můžete 
udělat představu o práci, která byla odvedena v našem 
hezkém městečku. Jde o to, že mnohá místa vnímáme pouze 
okrajově. Mnohdy si neuvědomujeme, že to vše patří do 
slušné infrastruktury města. Kupř. v loňském a předloňském 
roce jsme zokruhovali kompletně městský vodovod. Není 
to vidět. Je to v zemi. Ale přispělo to ke kvalitě naší dobré 
vody. 5 let trvalo, než jsme dokázali zabezpečit projektovou 
dokumentaci k zokruhování, povolení od majitelů pozemků, 
abychom zokruhování mohli projít jejich pozemky. Někteří to 
zcela zamítli. Bylo mnoho jednání, avšak podařilo se. 

Kupř. rekonstrukce parku, některé problémy spojené 
s  možností rekonstrukci zabezpečit. Nepravdivé informace, 
uměle vyvolaná „hysterie“, takže se dá říct, že bylo 
jednodušší vyprojektovat rekonstrukci parku, že bylo 
jednodušší zabezpečit dotaci, s tím se však musíme smířit.

Přeji Vám z celého srdce krásné letní prázdniny, milé zážitky 
a radostná laskavá rodinná soužití. Mír, klid, pokoj, málo 
nemocí – spokojenost.

Jan Hradil
     starosta města

Pan hejtman JUDr. Michal Hašek na návštěvě v Domově u Františka – jednání o umístění válečných veteránů 
v Domě s pečovatelskou službou a v Domově u Františka

Pozemky v majetku města před pozemkovou úpravou:
Výměra  1 095 164,00 m2

Cena               24.640.292,79 Kč
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1. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět návrhu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 
410/13, 682 01 Vyškov, na výši vodného pro rok 2016, a to 
44,18 Kč m3, včetně DPH.

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo požádat o do-
taci z programu č. 133510 „Státní podpora sportu pro rok 
2016“ na výstavbu „Multifunkčního sportovního areá-
lu města Újezd u Brna“ na pozemcích města p. č. 1812 
a 1813/2 v k. ú. Újezd u Brna. 

3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se sou-
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 14 ve výši 
5.233.900,- Kč, provedené ke dni 31. 12. 2015, jehož 
provedením byl pověřen příkazce operace, správce roz-
počtu a hlavní účetní zastupitelstvem města, které se ko-
nalo dne 14. 12. 2015. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

4. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem 
na vědomí rozpočtové opatření č. 1 ve výši 84.000,- Kč, kte-
ré bylo schváleno radou města dne 25. 1. 2016. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané.

5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem 
na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ve výši 84.000,- Kč, kte-
ré bylo schváleno radou města dne 22. 2. 2016. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané.

6. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
ve výši 2.603.900,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.

7. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky veřejno-
správní kontroly v MŠ a ZŠ, tato kontrola byla provedena 
dne 24. 2. 2016. 

8. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu finan-
cování a obnovy vodohospodářského majetku bez výhrad.

9. Zastupitelstvo města přijalo se souhlasem zápis finančního 
a kontrolního výboru, konaného dne 22. 2. 2016 bez vý-
hrad. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

10. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 
14. 3. 2016 celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet 
města Újezd u Brna za rok 2015“ bez výhrad. Návrh Závě-
rečného účtu města Újezd u Brna za rok 2015 byl vyvěšen na 
úřední desce města dne 18. 2. 2016 a sňat dne 14. 3. 2016.

11. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem a zprá-
vou o přezkoumání hospodaření města Újezd u  Brna za 
období ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 firmou TOP 

AUDITING. Závěrem zprávy je konstatování, že při přezkou-
mání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostat-
ky. Nebyly zjištěny ani rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města 
tento audit přijímá.

12. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí vý-
sledky inventarizace města Újezd u Brna za rok 2015.

13. Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní zá-
věrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz před-
mětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku 
města Újezd u Brna, IČ: 00282740, za rok 2015 schvaluje 
bez výhrad počtem hlasů 12.

14. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve 
výši 12.669.582,57 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošovou jeho 
přeúčtováním na účet 432 – Výsledek hospodaření minu-
lých účetních období.

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna v souladu s § 72 
a  §  84  odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
a v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví 
odměnu za výkon funkce ode dne  1. 4. 2016 ve výši:
1) Neuvolněný člen zastupitelstva města - 703,- Kč/měsíc;
2) Předseda výboru a komisí - 1.663,- Kč/měsíc;
3) Člen rady města 2.036,- Kč/měsíc.

 V případě souběhu nároků náleží odměna v té částce, která 
je nejvyšší. 

 Odměna dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů bude poskytována neuvolněným zastu-
pitelům ode dne složení slibu, příp. ode dne jmenování 
předsedou výboru či komise, v případě náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

16. Zastupitelstvo města revokuje své rozhodnutí ze dne 
20. 4. 2015, usnesení č. 5, bod č. 19, týkající se dotace Řím-
skokatolické farnosti. 

17. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 
300.000,- Kč, tedy součtem dvou dotací částku ve výši 
600.000,- Kč na opravu celého kamenného tarasu kolem 
kostela a ruší omezení povinného výdaje ve výši 50 % na 
straně investora.

18. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelo-
vé finanční dotace na opravu tarasu – II. etapu s příjemcem 

USNESENÍ č. 10  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 14. 3. 2016

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
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Římskokatolická farnost, IČ: 65266242, ve výši 300.000, Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby pokračovala 
v jednání s majiteli pozemků v lokalitě „Za Tratí“, ve věci řešení 
přístupové cesty a infrastruktury k pozemkům v dané lokalitě. 

20. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby se zaobírala 
záměrem zbudování jeslí, a aby byla připravena ekonomic-
ká rozvaha k této problematice.  

21. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od pana Zdenka 
Máci, Školní 707, Újezd u Brna, pozemek p. č.  3258/158 
o  výměře 9 m2, oddělený dle geometrického plánku 
č.  1301-87/2012  z pozemku p. č. 3258/143 k. ú. Újezd 
u Brna.  Cena za m2 činí 450,- Kč. Zastupitelstvo města po-
věřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

22. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat panu Zdenku Má-
covi, Školní 707, Újezd u Brna, pozemek p.  č.   3258/149 
o celkové výměře 108 m2, k. ú. Újezd u Brna.  Cena za m2 

450,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. Záměr na odprodej pozemku 
byl vyvěšen dne 24. 2. 2016 a sňat dne 11. 3. 2016, nebyla 
doručena další žádost k prodeji tohoto pozemku.

23. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek 
p.  č.  374/10, který byl oddělen geometrickým plán-
kem z pozemku p. č. 374/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 
22  m2 za cenu stanovenou zastupitelstvem města, a to 

 450,- Kč/m2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

24. Zastupitelstvo města přijalo zprávu místostarosty města 
o provedených výběrových řízeních. 

25. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby do dne 24. 3. 2016 se 
sešli členové zastupitelstva - Mgr. Radek Řeřicha, Mgr. Mar-
kéta Markelová a Ing. Miloš Zapletal nad zadávacími pod-
mínkami ve věci výstavby „Multifunkční sportovní haly“, 
a  aby  požadavky doplnili přímo do smlouvy o projektování. 

26. Zastupitelstvo  města souhlasí s cenou projektu na akci „Mul-
tifunkční sportovní hala“, která činí 485.000,- Kč +  DPH. 

27. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Újezd u Brna a obcemi Telnice a Hostěrádky-Re-
šov ve věci poskytnutí služeb Městskou policií Újezd u Brna. 

28. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
veřejnoprávní smlouvy, kterou připraví obec Telnice ve věci 
poskytnutí služeb Městskou policií Újezd u Brna. 

29. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit počet strážníků 
Městské policie Újezd u Brna o jednu osobu. 

30. Zastupitelstvo města rozhodlo nezakoupit tahač k přepravě 
kontejnerů. 

31. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci 
„Nadstavba sociálních bytů – Štefanikova 1050, Újezd 
u Brna“.

32. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí dota-
ce na akci „Nadstavba sociálních bytů – Štefanikova 1050, 
Újezd u Brna“, dotaci přijmout.

33. Zastupitelstvo města rozhodlo akci „Nadstavba sociálních 
bytů - Štefanikova 1050, Újezd u Brna“ realizovat.

34. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k získání dotace a k realizaci akce „Nadstavba sociál-
ních bytů - Štefanikova  1050, Újezd u Brna“.

35. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k  akci „Nadstavba sociálních bytů 
- Štefanikova 1050, Újezd u Brna“.

36. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci 
„Multifunkční sportovní hala“.

37. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí dotace 
na akci  „Multifunkční sportovní hala“, dotaci přijmout.

38. Zastupitelstvo města rozhodlo akci „Multifunkční sportovní 
hala“ realizovat.

39. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k realizaci akce  „Multifunkční sportovní hala“.

40. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Multifunkční sportovní 
hala“. 

41. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci 
„Zateplení objektu velitelství Stará hora“, po vybudování 
příjezdové komunikace k areálu.

42. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí dotace 
na akci „Zateplení objektu velitelství Stará hora“, dotaci při-
jmout.

43. Zastupitelstvo města rozhodlo akci „Zateplení objektu veli-
telství Stará hora“ realizovat.

44. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné kro-
ky k realizaci akce „Zateplení objektu velitelství Stará hora“.  

45. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Zateplení objektu velitelství 
Stará hora“.  
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46. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Revitalizace 
části města Nad Sklepy“.

47. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Revita-
lizace části města Nad Sklepy“ takto: V případě, že nebude 
vyhlášen dotační titul, akce bude financována z  úvěru 
poskytnutého Komerční bankou Brno-venkov a dofinan-
cována z prostředků města Újezd u Brna.  

48. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k realizaci akce „Revitalizace části města Nad Sklepy“.

49. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Revitalizace části města Nad 
Sklepy“.

50. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Lokalita ná-
městí svatého Jana“.

51. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Lokalita 
náměstí svatého Jana“ takto: V případě, že nebude vyhlá-
šen dotační titul, akce bude financována z úvěru poskyt-
nutého Komerční bankou Brno-venkov a dofinancování 
městem Újezd u Brna. 

52. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k realizaci akce  „Lokalita náměstí svatého Jana“.

53. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Lokalita náměstí svatého 
Jana“.

54. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci 
„Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“.

55. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí do-
tace, dotaci na akci „Rekonstrukce a dostavba ubytovny 
u fotbalového hřiště“ přijmout. 

56. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Rekonstruk-
ce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“.

57. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Rekon-
strukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“ takto: 
V  případě, že nebude poskytnuta dotace, akce bude fi-
nancována z úvěru poskytnutého Komerční bankou Brno- 
venkov a dofinancování z prostředků města Újezd u Brna.

58. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k realizaci akce „Rekonstrukce a dostavba ubytovny 
u fotbalového hřiště“. 

59. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Rekonstrukce a dostavba 
ubytovny u fotbalového hřiště“.

60. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci 
„Zatrubkování vodoteče přívalových vod, včetně rozšíření 
komunikace s parkovacími místy ulice U Parku“. 

61. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí dota-
ce na akci  „Zatrubkování vodoteče přívalových vod, včetně 
rozšíření komunikace s parkovacími místy ulice U Parku“ 
dotaci přijmout.

62. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Zatrubková-
ní vodoteče přívalových vod, včetně rozšíření komunikace 
s parkovacími místy ulice U Parku“.

63. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné 
kroky k realizaci akce „Zatrubkování vodoteče přívalových 
vod, včetně rozšíření komunikace s parkovacími místy ulice 
U Parku“.

64. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
všech potřebných smluv k akci „Zatrubkování vodoteče  
přívalových vod, včetně rozšíření komunikace s parkova-
cími místy ulice U Parku“.

65. Zastupitelstvo města rozhodlo opravit objekt cukrárny 
č. p. 1074, Štefanikova, Újezd u Brna, který je v majetku 
města, dle projektové dokumentace Ing. arch. Hany Šem-
berové.

66. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat smlouvu 
o zabezpečení provozu ČOV a kanalizace č. 1/2016.

67. Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhláš-
ku města Újezd u Brna č. 1/2016, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

68. Zastupitelstvo města schvaluje, na návrh rady města, za-
sílání zápisů z rady města ode dne 1. 4. 2016 do schránek 
zastupitelů.   

69. Zastupitelstvo města rozhodlo zakoupit 10 ks archivačních 
skříní, kde se budou ukládat archiválie do doby, než bude 
nařízeno skartační řízení, cena 1 ks skříně 3.968,- Kč. 

70. Zastupitelstvo města rozhodlo odeslat navrženou odpověď 
advokátní kanceláří Mgr. Ivo Nejezchleba k žádosti o stano-
visko Mgr. Bc. Petry Kocúrové, kterou obdržel Městský úřad 
v Újezdu u Brna dne 1. 3. 2016. Žádost o stanovisko se týká 
územního plánu a změny územního plánu č. 1 Újezd u Brna. 

 Hradský Karel ThDr. Jan Hradil, Th.D.
 místostarosta starosta
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ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA - PŘEDÁNÍ KLÍČŮ

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 3. dubna 2006

o předání  „Symbolického klíče od města“

panu prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc.,
prezidentu republiky,

spojeného s udělením čestného občanství města 
Újezda u Brna dle usnesení zastupitelstva města č. 52.
Symbolický klíč od města byl předán dne 18. 9. 2006

u příležitosti stanovení obce Újezd u Brna městem.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 3. dubna 2006

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 2)

panu Ing. Jiřímu Paroubkovi, 
předsedovi vlády,

za mimořádnou pomoc a spolupráci.
Symbolický klíč od města převzal osobně 

dne 11. 4. 2006.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 3)

panu 
PhDr. Čeňku Staňovi, CSc.,

za celoživotní vědeckou činnost.
Symbolický klíč od města převzala pozůstalá manželka 

Vlasta Staňová dne 14. 5. 2006.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 4)

panu 
Vladimíru Cupákovi,

za dlouholetý kladný vliv na urbanistiku obce.
Symbolický klíč od města převzal syn Vladimír Cupák 

dne 14. 5. 2006.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 5)

panu 
Rudolfu Kopečkovi,

za sběratelskou činnost a monitoring místních dějin a zvyků.
Symbolický klíč od města převzal syn Rudolf Kopeček 

dne 14. 5. 2006.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 6)

panu Františku Kotolanovi,
starostovi obce v letech 1990–1998,

za zdárné vedení obce během dvou volebních období.
Symbolický klíč od města převzala pozůstalá manželka 

Vlastimila Kotolanová dne 14. 5. 2006.
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ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA - PŘEDÁNÍ KLÍČŮ

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 5. února 2007

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 9)

panu 
JUDr. Janu Haluzovi,

za mimořádné pracovní a sportovní výkony a pro etický 
přístup v čase komunistického útlaku od roku 1948.

Symbolický klíč od města převzal osobně  
dne 13. 5. 2007.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 10)

panu náměstkovi hejtmana
Ing. Václavu Horákovi,

za zásluhy o rozvoj města.
Symbolický klíč od města byl předán
dne 21. září 2008 starostou města.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 15. září 2008

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 11)

panu předsedovi Poslaneckého klubu ČSSD
Mgr. Michalu Haškovi,

za zásluhy o rozvoj města.
Symbolický klíč od města byl předán
dne 27. září 2008 starostou města.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 5. června 2006

o předání In memoriam  „Symbolického klíče od města“ 
(s označením 7)

panu 
Josefu Mácovi,

za zásluhy o reprezentaci města Újezd u Brna jakožto 
zakladatele společnosti, která měla jedinečné postavení 

na trhu celého Československa v oblasti vybavení divadel.
Klíč je rovněž projevem uznání, že pan Josef Máca osobnostně 

obstál při projevech šikany ze strany státní správy 
při vyvlastnění výše jmenované firmy po roce 1948. 

Symbolický klíč od města převzala 
u příležitosti stanovení obce Újezd u Brna městem 

dcera Miluše Mácová dne 18. 6. 2006.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 4. září 2006

o předání „Symbolického klíče od města“
(s označením 8)

panu
prof. Vojtěchu Haluzovi,

za mimořádné etické chování a statečnost a za jeho postoj 
vůči diskriminační politice komunistické vlády.

Symbolický klíč od města převzaly dcery Marie Šultesová 
a Magdalena Lachmanová dne 20. 1. 2007.
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Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 9. listopadu 2009

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 12)

panu 
prof. PhDr. Dušanu Uhlířovi, CSc.,

za zásluhy o odbornou vědeckou činnost
týkající se území bitvy u Slavkova.

Symbolický klíč od města byl předán
dne 13. listopadu 2009 starostou města.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 18. června 2012

o předání  „Symbolického klíče od města“
(s označením 13)

panu 
Ludvíku Kolkovi,

za celoživotní dílo ve výtvarném umění a architektuře.
Symbolický klíč od města byl předán

dne 2. prosince 2012 starostou města.

Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo
na svém zasedání dne 16. listopadu 2015
o předání  „Symbolického klíče od města“

(s označením 14)

panu 
Vladimíru Peclovi,

za zásluhy celé rodiny Peclovy o rozvoj firmy (Peclův mlýn),
který poskytoval širokému okolí práci, 
ale i sociální pomoc občanům města.
Symbolický klíč od města byl předán

dne 22. prosince 2015 

Rada města Újezd u Brna rozhodla
na svém zasedání dne 11. ledna 2016

o udělení  „Symbolického klíče od města“ 
(s označením 15)

panu prezidentovi
Ing. Miloši Zemanovi 

u příležitosti návštěvy našeho města.
Symbolický klíč od města byl předán 
dne 26. ledna 2016 starostou města.

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města

ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA - PŘEDÁNÍ KLÍČŮ
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Parkoviště zbudovaná
a) Před radnicí
b) Za zdravotním střediskem 
c) Za Thermotechnikou
d) U Elserema Stage Technology
e) Parkoviště u sběrného dvora
f) Zálivy na ulici Komenského, Štefanikova, U Jatek
g) Parkoviště na ulici Krátká

Parkoviště chystaná
a) Hřbitov – parkoviště horní a spodní
b) Chystá se vozovka Rychmanov – Otnice. 
Město bude spolufinancovat odvodnění, obrubníky – obdobná 
podoba jako na ulici Komenského. 

Za parkování ve středu města se nebude alespoň v tomto 
volebním období parkovné vybírat.

Parkoviště před Radnicí, 599.815,90 Kč i s vozovkou, hrazeno městem

PARKOVIŠTĚ VE MĚSTĚ

Parkoviště za zdravotním střediskem, 1.582.859,- Kč, hrazeno městem
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Parkoviště za Thermotechnikou, 1.305.669,32 Kč, hrazeno městem

PARKOVIŠTĚ VE MĚSTĚ

Parkoviště u hřiště, zbudované na pozemku města
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Parkoviště u Elserema, zbudované na náklady firmy

Parkoviště u Domova pro seniory, investor JMK

PARKOVIŠTĚ VE MĚSTĚ
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Parkoviště u obřadní síně - před rekonstrukcí

PARKOVIŠTĚ VE MĚSTĚ

Zálivy na ulici Komenského, 1.673.196,46 Kč, hrazeno městem
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PARKOVIŠTĚ VE MĚSTĚ

Vítání nových občánků - Jindřich Šinderbal, Lucie Šustrová, Matěj Pospíšil, Jan Oberreiter, Zachariáš Kostiha, 
Krištof Chudáček, Markéta Onderková, Ondřej Chutný, Anna Suchomelová

Parkoviště u evangelického hřbitova, hrazeno městem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 7. 5. 2016
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SEČEME, SVÁŽÍME, SHRABÁVÁME A KOMPOSTUJEME

Nová technika kompostárny je plně v provozu. Za využití 
štěpkovače a nového silného traktoru Case Farmal l 115 jsme 
zužitkovali pro kompost prořezané větve z topolů, dříve jsme 
dřevní odpad pálili. 

Dnes z posečené a shrabané trávy a svozem bioodpadu 
od občanů připravujeme kompost. Tato technologie kompos-
tování bez zápachu byla prozřetelně zakoupena z dotací EU. 

Místem svozu je prozatím pronajatý silážní žlab v země-
dělském družstvu. 

Starost nám dělá obsah svozového materiálu. Někteří naši 
spoluobčané si pletou bioodpad s domovním odpadem, který 
patří na sběrný dvůr. Příkladem jsou pytle naplněné skelnou 
vatou, polystyrénovými zbytky ze staveb, domovní odpad, IPA, 
PVC a dokonce jsme vysypali z pytle uhynulé štěně s listím, 
o kůžích z králíků nemluvě.

Tímto nezodpovědní lidé přidělávají práci nám, ale i sami 
se vystavují postihu. 

Pokud chceme vyrobit kvalitní kompost, tak z komunálního 
odpadu jej určitě nevyrobíme. Děkuji za pozornost.

Petr Suchý Hrabání posečené trávy

Nový traktor Case + štěpkovač větví + mobilní kompostárna s kompostováním ve vacích, 6.569.317,- Kč, 
dotace z Ministerstva životního prostředí 5.649.801,30 Kč, zbytek hrazen městem
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VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Dakr 500 mulčer – Fukar Stihl

Motorové a elektrické nářadí – Johnsered – Narex

6.025,- Kč 5.490,- Kč 11.244,50 Kč 12.090,- Kč

11.990,- Kč

90.400,- Kč

9.500,- Kč
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Křovinořezy – Stihl, Johnsered 

VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Dakr Panter – mulčer, 39.960,- Kč

25.890,- Kč 22.690,- Kč 12.169,50 Kč
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VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Dakr Panter – zametač, 37.730,- Kč + 3 ks náhradní kartáč á 21.990,- Kč

Dakr Panter – bubnová sekačka
23.731,- Kč 29.980,- Kč
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Johnsered – traktůrek na sečení + sběr listí, 122.000,- Kč

VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

John Deere – Prořezávač trávníků

23.100,- Kč 23.589,- Kč
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VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Motorový komunální vysavač  „Otík“, 45.000,- Kč Tlaková myčka Kärcher, 29.155,- Kč

Elektrické nářadí Makita + Milwaukee sbíjecí kladiva

10.090,- Kč 20.000,- Kč
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Motorové elektrické centrály – Honda + Vanguard

VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Elektrický kompresor Unimaster, 7.760,- Kč

28.100,- Kč
27.950,- Kč
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VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Elektrická nabíječka + startovací vozík Telwin, 7.130,- Kč

Vibrační deska Ammann, 52.800,- Kč
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Sněžná radlice, 4.930,- Kč

VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Zetor 5718
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Jednonápravové vlečky za traktory, 81.600,- Kč

VYBAVENÍ - TECHNIKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚSTA

Montážní plošina Sky Jack 12 m, 359.975,- Kč, hrazeno městem
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NOVÁ HASIČKA

Hasičská zbrojnice, 1.747.266,16 Kč, hrazeno městem

Hasičská auta - Man, 5.716.243,- Kč, dotace z Ministerstva vnitra 3.000.000,- Kč
- Dacia Duster 4 x 4 420.000,- Kč, dotace JMK 150.000,- Kč, zbytek hrazen městem
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Naše hasička s novými dveřmi a elektronickými vraty – plně vybavená včetně klubu hasičů

NOVÁ HASIČKA

Nová vyhřívaná garáž 1.061.7345,05 Kč, pro nové zametací auto City Cat 3.461.459,60 Kč, 
dotace ze SFŽP 2.924.100,- Kč, zbytek hrazen městem
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Penzion pro seniory – cena nemovitosti: 41.466.323,83 Kč, dotace ve výši 33.700.000,- Kč (Státní fond rozvoje bydlení). 
Již provedené opravy. Střecha: v rámci reklamace udělána nová střecha firmou Komfort, s.r.o.; Srub: 100.000,- Kč;

Rozvody vody: 153.540,- Kč (2004); Kotelna: 1.545.578,38 Kč (2010), dotace JMK ve výši 200.000,- Kč; 
Zbudování 2 bytů: 303.232,- Kč (2003); Nátěr fasády: 258.385,- Kč (2006); Měřidla tepla: 155.756,05 Kč (2015);

Slouží i jako zázemí pro lékaře; Běžná údržba.

NAŠE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Dům s pečovatelskou službou včetně ordinací lékařů – cena nemovitosti: 49.486.428,18 Kč, 
dotace ve výši 42.000.000,- Kč (Státní fond rozvoje bydlení).

V roce 2013 oprava – krčky – zatékání: 75.939,- Kč; Měřiče tepla: 174.420,- Kč (2012); Oprava zábradlí: 73.685,- Kč 
(2012); Jídelna je využívána ke kulturnímu dění; Trakt č. 3 slouží jako zázemí pro lékaře.
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NAŠE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Zdravotní středisko včetně nového výtahu, 3.891.242,- Kč, 
policejní vůz Dacia Duster 435.842,- Kč, dotace z JMK 200.000,- Kč

Sociální ubytovna – 2 nové garsoniéry + 8 pokojů – těsně před výstavbou 4 sociálních bytů.
V aukci zakoupen pozemek p. č. 3291 – cena 16.357,63 Kč a administrativní budova – cena 1.097.734,47 Kč. 

Objekt přestavěn na soc. ubytovnu za 60.000,- Kč. Provedena přístavba k soc. ubytovně za 822.266,- Kč.
Dotace JMK na 2 garsoniéry 300.000,- Kč. Celková cena nemovitosti: 1.980.000,47 Kč. 

Nájem na 1 osobu - 90,- Kč/osoba/den; Plánovaná nadstavba 4 bytů.
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Zakoupený dům od Telefoniky O2. Nová gynekologická ambulance, 3.720.208,- Kč

Pošta – probíhající výměna oken, oprava schodiště, zbudování dětské ordinace – klimatizace, 1.720.882,82 Kč
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Radnice, 10.012.198,84 Kč, dotace ze SFŽP 2.527.41,- Kč, zbytek hrazen městem

Cukrárna, která čeká na rekonstrukci, 1.410.172,61 Kč

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA
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Zastávka u Radnice s veřejnými toaletami a prodejničkou, 1.052.740,90 Kč, hrazeno městem

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Venkovní knihovna pro veřejnost, 333.089,- Kč, hrazeno městem
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Útulek pro zatoulaná zvířata

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Penzion v nově zrekonstruovaném parku,
1.868.590,84 Kč, dotace ze SFŽP 633.913,- Kč, 

zbytek hrazen městem
Výtah u zdravotního střediska

1.815.922,- Kč, hrazeno městem
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32 bytových družstevních jednotek

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Rychta – restaurace, divadelní sál – průběžné opravy, 5.372.371,30 Kč, hrazeno městem
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Naše bytové domy

Naše bytové domy
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Naše bytové domy

Naše bytové domy



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA34

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Základní škola po generální stavební rekonstrukci – střecha, zateplení pláště, okna, nová kotelna.  Je připraven projekt 
na kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů a zbudování kvalitní jazykové třídy, 30.813.330,50 Kč

Nově zrekonstruovaná tělocvična – pohled z dvorního traktu ZŠ.
Výměna oken s elektrickým otvíráním, zateplení pláště – odstranění zavlhání,  25.369.722,20 Kč
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Knihovna – zakoupená, zbudováno na veřejnou knihovnu a 4 byty, 9.357.417,72 Kč,  
dotace na knihovnu od JMK 45.000,- Kč, zbytek hrazen městem

Zakoupeno městem pro budoucí jesle, popř. stavební úřad. 

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Klub odložených mužů a jedna nově zbudovaná třída

Naše tenisové kurty v areálu ZŠ včetně Klubu odložených mužů
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Zahrada v mateřské školeBudova mateřské školy, 5.522.850,- Kč

Naše školka má nový celý pavilon, prokazatelně je naplněna, i když někteří tvrdili, že je to zbytečné, 
4.812.536,85 Kč, dotace z ROP JHV 3. 561.844,46 Kč, zbytek hrazen městem
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Zázemí naší pracovní skupiny včetně nového traktoru, cena celého areálu dosažená vydražením 5.400.000,- Kč

Nový sběrný dvůr, 4.303.946,70 Kč, dotace ze SFŽP 3.292.907,04 Kč, zbytek hrazen městem
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NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Naše zrekonstruovaná čistička odpadních vod na Šternově

54.294.751,61 Kč, dotace ze SFŽP 38.972.984,12 Kč a dotace z JMK 2.249.976,27 Kč, zbytek hrazen městem
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Bývalá tribuna v parku, z které jsme zbudovali Klubovnu pro mládež

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA

Klubovna pro mládež zbudovaná z tribuny včetně nového dětského hřiště, 1.463.326,- Kč, 
plocha před klubovnou 237.320 ,- Kč, zbytek hrazen městem
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Ubytovna na fotbalovém hřišti před generální rekonstrukcí, 861.317,40 Kč

Nové šatny a fitness na fotbalovém hřišti, 6.326.703,40 Kč, dotace z JMK 4.187.000,- Kč, zbytek hrazen městem

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA
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Bývalý vojenský areál v majetku města, převedeno bezúplatně

Bývalý vojenský areál v majetku města, převedeno bezúplatně

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA
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ALTÁNEK PRO NAŠE SENIORY V DPS

Nový altánek pro naše seniory u Domu s pečovatelskou službou

Nový Domov pro seniory, kdy město poskytlo JMK pozemek
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VOLNOČASOVÁ MÍSTA

Sezení na starém hřbitově, které vydrželo již léta volné tvořivosti mládeže

Nová pergola v parku, vedle nového dětského hřiště 
pro maminky s dětmi

Nové dětské hřiště v parku pro maminky s dětmi, 
861.135,71 Kč, hrazeno městem
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Hřiště na volejbal na Rychmanově – velice málo užívané k naší škodě

Dětské hřiště na Rychmanově, 113.949,50 Kč, hrazeno městem

VOLNOČASOVÁ MÍSTA
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Márnice na hřbitově před kompletní technologickou rekonstrukcí, 385.746,- Kč, hrazeno městem

Nová obřadní síň, 9.397.594,13 Kč, hrazeno městem

NEMOVITOSTI V MAJETKU MĚSTA
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Nové kolumbárium na hřbitově, 261.937.54 Kč, hrazeno městem

Pieta za padlé civilisty v bitvě u Slavkova v malém parčíku 
na Rychmanově. Autorem je akad. sochař Nikos Armutidis. 

Jedná se o zvláštní kopii originálu, který je z bronzu 
v majetku města a je umístěn v nové obřadní síni města. 

Socha Krista Salvátora žehnajícího městu - bronz, žula 
od významného slovenského akad. sochaře Stanislava Mikuše 

s datem, kdy se Újezd stal městysem za Rakouska-Uherska, 
dále s datem, kdy se stal městem. Stojí nenápadně v parčíku 

před budovou společnosti Thermotechnika Bohemia.

HŘBITOV

POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA
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POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA

Kaple sv. Antonína Paduánského, majetek Římskokatolické církve, město ji na své náklady generálně opravilo

Kaple sv. Antonína po zásahu dne 23. 4. 1945
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POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA

Sv. Jan na původním místě

Sv. Jan po restaurování 

Sv. Jan na náměstí

Kříž na starém hřbitově
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POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 51

Kaplička na ulici Nádražní 
- dnes už navíc čerstvě zrekonstruovaná

Kaple Cyrila a Metoděje na Rychmanově 
- čerstvě opravena

Kaplička na křižovatce ulic V Sádku - Hybešova

POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA
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Pomník obětem padlých ve světové válce v roce 1914–1918 
a obětem zahynulých v koncentračních táborech

POMNÍKY A KŘÍŽE V KATASTRU MĚSTA

Památník lidem, kteří zahynuli při havárii letadla, 
které se zřítilo na Staré hoře dne 10. 10. 1962



RYBNÍKY - MOKŘADY

Náš rybník na Rychmanově včetně vodníka Toníka

Nově zbudovaný mokřad  „Šmoldus“

ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA



Vážení čtenáři,
tento zpravodaj byl vydán proto, abychom si mohli udělat 

představu o majetku města k dnešnímu dni, ale abychom si 
udělali také představu, co vše se má opravovat a udržovat. 
Mnohé z těchto vybavení bylo zapotřebí, aby město bylo 
upraveno tak, jak je. Bez toho to prostě jinak nešlo. Můžete 
mi položit otázku, proč má třeba město pojízdnou hydraulic-
kou vysokozdvižnou plošinu SKY JACK s dosahem 12 metrů? 
Z  této plošiny opravujeme například veřejné osvětlení. Pro 
koupi jsme se rozhodli proto, že nájem takovéto plošiny je 
nepředstavitelně drahý.  

A tak Vám přeji, aby naše městečko vzkvétalo, a aby se nám 
zde dobře žilo. Spousta oprav byla z dotací. Většina vybavení 
byla taktéž z dotačních titulů.

Co nám zbývá?
• Opravit lokalitu Nad Sklepy;
• Opravit nám sv. Jana;
• Máme podanou žádost o dotaci na Multifunkční 

sportoviště;
• Dokončit doprojektování infrastruktury Za Tratí, 

aby bylo možno podpořit výstavbu rodinných domů.

Je toho ještě opravdu mnoho, co máme v plánu. Musíme 
věřit, že se nám podaří. 

Jan Hradil
     starosta města

- výroba domácích marmelád, džemů, sirupů, medů a peče-
ných čajů;

- druhy džemů a marmelád - např. jahodový, jahodo-ma-
linový, meruňkový s levandulí, višňový nebo broskvový se 
skořicí;

- druhy sirupů - např. levandulový, meruňkový, bezový;
- druhy medů - např. pampeliškový, bezový s meduňkou;
- druhy pečených čajů - např. lesní směs, jahoda rybíz, po-

meranč, citrón, zázvor, máta;
- ovoce není koupeno, ale vypěstované doma na zahradě;
- ručně ozdobená každá sklenice (etiketa, provázek, hadřík);
- bez umělých barviv a konzervantů, jen ovoce a třtinový cukr 

(marmelády, džemy);
- tento rok oceněno na celosvětové soutěži ve Velké Británii 

v kategorii  „začínající“ - 2. místo. 

Tato soutěž se koná 1x za rok. 
Jiné kategorie např. 
- citrusy - děti - muži.

ŽIJÍ MEZI NÁMI - VERONIKA KONEČNÁ - OBČANKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA, 
DOSÁHLA MEZINÁRODNÍHO OCENĚNÍ
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