
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2020 
 

       

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zapletala 
a Mgr. Marii Jadrnou. 
 

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna.  

3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje cíle projektu Audit Family Friendly 
Community a pověřuje starostku města podpisem dohody o cílech. 
 

4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 

rozpočtové opatření č. 11 ve výši 0 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd  

u Brna dne 16. 12. 2019. Jedná se o navýšení rozpočtu základní školy na nákup 

konvektomatu, zapojení dotace pro Římskokatolickou farnost v Újezdě u Brna a dále 

přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 

5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a bere se souhlasem na vědomí 

rozpočtové opatření č. 12 provedené ke dni 31. 12. 2019 ve výši 204.600 Kč. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno s výsledky inventarizace za rok 

2019. 

 

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 23  

ke Smlouvě č. P/04/99 o provozování zařízení vodovodu uzavřené mezi společností 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 494 

54 587 a Městem Újezd u Brna, jehož předmětem je stanovení výše vodného 

a nájemného za provoz vodovodního řadu od 1. 1. 2020. Výše ceny vodného 

pro konečné odběratele se sjednává ve výši 44,02 Kč/m3 bez DPH a nájemné 

za provoz vodovodního řadu ve výši 603.684 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města 

pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

 

8. Zastupitelstvo města schvaluje výši dotací organizacím pro rok 2020, a to ve výši 

následovně – dle tabulky: 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 59 264,00 

Nadační fond JAMIRO 110 000,00 

Nadační fond JAMIRO 15 000,00 

Nadační fond ZŠ 100 000,00 

Rybáři Újezd u Brna, z.s. 50 000,00 

DFS Šternovjánek, z.s. 25 000,00 

Babské hody 35 000,00 

Chasa – hody 35 000,00 

TJ Sokol Újezd u Brna 195 000,00 

Újezdská Rozmarýna z.s. 31 500,00 

Junák - český skaut 28 000,00 



SK Újezd u Brna 180 000,00 

SHM Klub Újezd u Brna 60 000,00 

SDH Újezd u Brna 30 000,00 

CM Šternovjan, z.s. 25 000,00 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I 45 000,00 

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 450 000,00 

Spolek Vinaři Újezd  80 000,00 

Domov u Františka, p.o. 30 000,00 

Ústav vzájemné lidské pomoci, z.ú. 20 000,00 

Celkem 1 663 764,00 
 
 

9. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve výši 0 Kč. Rozpočtové opatření je 

vyrovnané, jedná se o přesun mezi paragrafy z důvodu rozdělení dotací organizacím. 

 

10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo zásady pro poskytování cestovních 

náhrad členům zastupitelstva obce pro rok 2020 ve výši dle Vyhlášky č. 358/2019 

Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 

cestovních náhrad 

1) Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
          Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

b) osobních silničních vozidel 4,20 Kč. 

 2) Stravné 
 Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne stravné ve výši 

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýš však 18 hodin, 

c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 3) Průměrná cena pohonných hmot 
 Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle činí 

a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 31,80 Kč u motorové nafty, 

d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 

 

11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 

kanalizační přípojka a přívod vody na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, 

část parc. č. 766, k. ú. Újezd u Brna pro modulární budovu dětské skupiny 

v prostorách školního dvora (na pozemku parc. č. 766 a 771, k. ú. Újezd u Brna) mezi 

stavebníkem: Dětská společnost Veselá školička Zuzanka z.s., Režná 916/2, 620 00 

Brno zastoupená Zuzanou Vackovou, předsedou spolku, na straně jedné a Městem 

Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 

 



12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,  

o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

  

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovuje Směrnici č. 1/2020, která obsahuje 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, a to ve smyslu § 17 zákona  

o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu Nařízení vlády č. 173/2006 Sb.,  

o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím, a to s účinností od 1. 1. 2020. Ceny 

v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku 2019 zůstávají beze změny. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


