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USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 13 
konaného dne 3. 8. 2020 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

  

 

1/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Jadrnou a p. 
Lubomíra Rožnovského. 
 
2/13Z/2020   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna. 
 
3/13Z/2020   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci týkající se 
rozhodování o nájmu bytu č. 5 v bytovém domě na ul. 9. května 876, Újezd u Brna. 
Zastupitelstvo ukládá Radě města Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti 
týkající tohoto bytu. 
 
4a/13Z/2020   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrušit akci „Bytové domy v parku“ včetně 
všech dříve Zastupitelstvem a Radou města Újezd u Brna přijatých usnesení v této 
věci, a to v plném rozsahu. 
 
4b/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrušit akci „Šmoldus II“ včetně všech 
dříve Zastupitelstvem a Radou města Újezd u Brna přijatých usnesení v této věci, a to 
v plném rozsahu. 
 
4c/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrušit akci „Jazyková učebna v základní 
škole“ včetně všech dříve Zastupitelstvem a Radou města Újezd u Brna přijatých 
usnesení v této věci, a to v plném rozsahu. 
 
5/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu 
jednání. 
 
6/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje záměr prodat byty v bytovém domě na ul. 
9. května 876 a 961 nájemníkům. Byty, o které nájemníci neprojeví zájem, zůstanou 
v majetku města Újezd u Brna. Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby 
realizovala všechny potřebné kroky k realizaci tohoto záměru. 
 
7a/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zokruhovat vodovodní řad 5 do ulice 
Wolkerova a pověřuje radu města, aby v této věci provedla všechny následné kroky 
pro realizaci tohoto usnesení. 
 
7b/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodloužit vodovodní řad „17-6“ 
k pozemku parc. č. 49 na ulici U Hřiště a pověřuje radu města, aby v této věci provedla 
všechny následné kroky pro realizaci tohoto usnesení. 
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8a/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 
rozpočtové opatření č. 6 ve výši 181 000 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd 
u Brna dne 13. 7. 2020. Jedná se o přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je 
vyrovnané. 
 
8b/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ve výši 0,00 Kč. 
Jedná se o přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 
9a/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku 
parc. č. 2191/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 2 292 m2, za cenu 1 146 000 Kč mezi 
prodávajícími P. CH., trvale bytem ..... a, H. K., trvale bytem ….., na straně jedné, a 
kupujícím městem Újezd u Brna, na straně druhé. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 
 
9b/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku 
parc. č. 2191/2, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 494 m2, za cenu 247 000 Kč mezi 
prodávajícím L. B., trvale bytem ....., na straně jedné, a kupujícím městem Újezd u 
Brna, na straně druhé. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 
 
9c/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje a rozhodlo uzavřít Plánovací smlouvu 
mezi Městem Újezd u Brna a D. T., ….., jejímž předmětem je prodloužení vodovodního 
řadu „17-6“ k pozemku parc. č. 49, k. ú. Újezd u Brna. Zastupitelstvo města Újezd u 
Brna pověřuje starostku podpisem plánovací smlouvy. 
 
10/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovuje Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
stanovuje v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční 
odměny v následujících částkách: 
 
člen/ka zastupitelstva    1 900 Kč 
člen/ka rady      7 000 Kč 
místostarosta/ka   35 795 Kč 
předseda výboru/komise    2 500 Kč 
člen výboru/komise        750 Kč 
 
Odměna bude poskytována od 4. 8. 2020 a v případě nového člena zastupitelstva 
města (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu. Při souběhu 
funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou 
mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Tímto usnesením se s 
účinností od 4. 8. 2020 mění usnesení č. 21 přijaté na 1. zasedání Zastupitelstva města 
Újezd u Brna dne 5. 11. 2018. 
 
11a/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo přistoupit ke Sdružení obcí a svazků obcí, 
z.s. (SOSO), Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO: 05315620 a pověřuje starostku, aby 
učinila všechny kroky potřebné pro přijetí. 
 
11b/13Z/2020  
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí se zněním Stanov spolku Sdružení obcí a 
svazků obcí, z.s., IČO: 05315620. 
 
12a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrekonstruovat multifunkční 
hřiště s ledovou plochou v areálu ZŠ a pověřuje radu města zabezpečením realizace 
akce. 
 
12b/13Z/2020  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje podání žádosti o finanční podporu na 
akci "Rekonstrukce multifunkčního hřiště s ledovou plochou" a pověřuje radu města, 
aby zajistila přípravu a podání předmětné žádosti. 
 

           
   


