
                  

                 Město Újezd u Brna 
                 Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
                               tel.: 544 224 336, e-mail: sekretariat@ujezdubrna.cz       

                            

 

  USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 19 
konaného dne 20. 9. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu ThDr. PhDr. ThLic. 
Radka Mezuláníka, Ph.D. a Mgr. Ing. Jana Konvicu. 
 
Usnesení č. 1/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 20. 9. 2021. 
 

Usnesení č. 2/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna: 

a) schvaluje vstup města Újezd u Brna jako společníka do obchodní společnosti 
KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,  
IČO: 28310942 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 60416 (dále jen „společnost“), se základním kapitálem  
2 450 000 Kč, s předmětem podnikání: 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského 
zákona 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Silniční motorová doprava 
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí,  

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 

 

Město Újezd u Brna se stane společníkem této společnosti na základě zvýšení 
základního kapitálu společnosti a převezme závazek ke vkladu ve výši  
50 000 Kč. 
 

Usnesení č. 3a/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

b) schvaluje peněžitý vklad města Újezd u Brna ve výši 50 000 Kč a převzetí 
závazku ke splacení tohoto vkladu do základního kapitálu společnosti.  
 

Usnesení č. 3b/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

c) bere na vědomí znění společenské smlouvy upravující poměry společnosti  
KTS EKOLOGIE s.r.o. 

 

Usnesení č. 3c/19ZM/2021 bylo schváleno. 
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d) pověřuje Ing. Marii Kozákovou, trvale bytem 
664 53 Újezd u Brna k tomu, aby učinila za město Újezd u Brna jako společníka 
společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. veškeré související úkony, zejména podpis 
prohlášení týkajícího se převzetí vkladové povinnosti, a zastupováním města 
ve společnosti. 
 

Usnesení č. 3d/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí prezentaci záměru využití 
vojenského areálu „ARMY PARK“ (parc. číslo: 5751, 5730, 5731, 5732, 2707/52, 
2707/53, 2707/70, vše v k.ú. Újezd u Brna). 
 

Usnesení č. 4a/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat vojenský areál „ARMY PARK“ 
(parc. číslo: 5751, 5730, 5731, 5732, 2707/52, 2707/53, 2707/70, k.ú. Újezd u Brna)  
a pověřuje starostku města, aby činila další zákonné kroky vedoucí k jeho prodeji. 
 

Usnesení č. 4b/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo financovat akci „Multifunkční hala 
se zázemím Újezd u Brna“ úvěrem od Komerční banky, a.s. ve výši 70 000 000 Kč, 
splatnost 20 let. Předpokládaná výše dotace činí 30 000 000 Kč. Předfinancování 
dotace bude z vlastních zdrojů. V případě neobdržení dotace bude akce 
dofinancována z vlastních zdrojů. 
 
Usnesení č. 5/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ve výši 0 Kč, které bylo schváleno Radou města 
Újezd u Brna dne 28. 6. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
Usnesení č. 6a/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ve výši 335 600 Kč, které bylo schváleno Radou 
města Újezd u Brna dne 30. 8. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
Usnesení č. 6b/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 7 ve výši 800 900 Kč, které bylo schváleno Radou 
města Újezd u Brna dne 6. 9. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
Usnesení č. 6c/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 
Protokol o dílčím přezkoumání hospodaření Města Újezd u Brna za období  
od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. V závěru protokolu je mimo jiné konstatováno, 
že hospodaření podle rozpočtu a vedení účetnictví ÚSC proběhlo ve sledovaném 
období v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 



3 
 

Usnesení č. 7/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 2  
ke smlouvě č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 
a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 
 

Usnesení č. 8/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1. 12. 2015 (evidované 
pod č. EVS-NJD/0082/2015/UUB) uzavřené s MUDr. Janou Kudrnovou, se sídlem 
Komenského 77, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 03173429, kterým dochází k úpravě ceny 
a doby trvání nájmu, a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku.  
 

Usnesení č. 9a/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti evidované pod  
č. j. 3808/2021/UUB o prodej části pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna parc. č. 
4552, k. ú. Újezd u Brna a nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. 
 

Usnesení č. 9b/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádostem evidovaným  
pod č. j. 4393/2021/UUB a 4394/2021/UUB  o prodej pozemků parc. č. 2324/1 a 2324/2, 
k. ú. Újezd u Brna a nesouhlasí s prodejem těchto pozemků. 
 
Usnesení č. 9c/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna parc. č. 412, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 21 m2, za cenu 11 434,50 Kč 
včetně DPH. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní 
smlouvu na prodej pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna parc. č. 412, k. ú. Újezd 
u Brna, o výměře 21 m2 s kupující Ing. 

 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 9d/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna parc. č. 408, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 19 m2, za cenu 10 345,50 Kč 
včetně DPH. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní 
smlouvu na prodej pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna parc. č. 408, k. ú. Újezd 
u Brna, o výměře 19 m2 s kupujícími 
trvale bytem Újezd u Brna a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 9e/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat část pozemku ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna parc. č. 127/1, k. ú. Újezd u Brna, nacházející se za pozemkem parc. č. 
1295/1, k. ú. Újezd u Brna o výměře cca 20 m2 za cenu 450 Kč/m2 + DPH v platné 
sazbě za předpokladu splnění zákonem daných povinností souvisejících s nakládáním 
obce s nemovitostmi a po doložení geometrického plánu. 
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Usnesení č. 9f/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti o odkoupení 
spoluvlastnického podílu ve výši id 1/12 k pozemku p. č. 1449/1, k. ú. Újezd u Brna,  
o celkové výměře 329 m2, ve vlastnictví pana 

a spoluvlastnického podílu ve výši id 1/4 k témuž pozemku ve vlastnictví paní 
Újezd u Brna.  

 

Usnesení č. 9g/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/ZŠ ze dne 12. 12. 2019 se ZŠ Újezd u Brna, se sídlem 
Školní 284, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 70990794, kterým se mění rozsah a hodnota 
vypůjčených nemovitých věcí. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku 
města podpisem tohoto dodatku. 
 

Usnesení č. 9h/19ZM/2021 bylo schváleno. 
 

    
 
 
Ing. Marie Kozáková, starostka města   …………………………………. 

            
             
 


