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Usnesení 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 24. 6. 2019  

 

 
 

 

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem zápisu doc. Ing. Vlastimila 

Bílka, Ph.D. a Radomíra Lakomého.  

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje upravený program 6. zasedání 

Zastupitelstva města Újezd u Brna, kde bodem č. 16 je bod „Schválení zhotovitele 

změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna“ a bodem č. 18 je bod „Schválení změny 

pravomoci schvalování zřízení věcných břemen“.  

3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 

opatření č. 4 ve výši 58.000,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. Rozpočtové 

opatření bylo schváleno Radou města 20. 5.2019. 

4. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 

opatření č. 5 ve výši 1.810.400,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané a bylo schváleno 

Radou města 17. 6.2019. 

5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí zápis  

ze zasedání finančního výboru, které se konalo dne 22. 5. 2019. 

6. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem a zprávou o přezkoumání 

hospodaření města Újezd u Brna za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 provedeným 

firmou TOP AUDITING. Závěrem zprávy je konstatování, že při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která 

by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města 

tento audit přijímá. 

7. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol  

o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 17. 4. 2019 v příspěvkové 

organizaci Základní škola Újezd u Brna. 

8. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol  

o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 17. 4. 2019 v příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Újezd u Brna. 

9. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy 

vodohospodářského majetku za rok 2018 bez výhrad. 

10. Zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne 24. 6. 2019 celoroční 

hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2018“ bez výhrad. 

Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2018 byl vyvěšen na úřední 

desce města dne 10. 5. 2019 a bude sňat dne 25. 6. 2019.  

11. Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 

skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku Města Újezd u Brna,  

IČO: 00282740 za rok 2018 schvaluje bez výhrad. 

12. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 20.256.397,50 Kč  

a pověřuje Ing. Janu Jaarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 – Výsledek 

hospodaření minulých účetních období. 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze 

dne 29. 5. 2019. 

14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, že návrh na změnu na pozemcích p. č. 2341/1, 2342 a 2343v k. ú. Újezd u 
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Brna ve prospěch ploch bydlení, bude řešen ve Změně č. 1 územního plánu Újezd u 

Brna a tímto dochází k doplnění Zadání Změny č. 1, které bylo schváleno dne 26. 6. 

2017. 

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dohodu o změně hranice obce s Obcí 

Telnice (IČO: 00282677), kterou se převádí pozemek parc. č. 4337, orná půda,  

o výměře 350 m2 zapsaný na LV číslo 3251 v katastrálním území Újezd u Brna  

z katastrálního území Újezd u Brna pod katastrální území Telnice u Brna. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dohody a Návrhu na změnu 

katastrální hranice. 

16. Zastupitelstvo města rozhodlo o nejvhodnější nabídce na akci „Změna č. 1 územního 

plánu Újezd u Brna“ a rozhodlo zadat realizaci akce Ing. Eduardu Žaludovi, Železná 

493/20, 110 00 Praha 1, IČO: 73580872. Zastupitelstvo města ukládá místostarostce, 

aby sdělila uchazeči výsledek výběrového řízení. 

17. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu na akci „Změna č. 1 

územního plánu Újezd u Brna“, která byla součástí veřejné zakázky, s Ing. 

Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, IČO: 73580872 a pověřuje 

starostku města jejím podpisem.  

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

– vodovodní přípojku k rodinnému domu č. p. …, Wolkerova (na pozemku parc.  

č. 1983/1, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část 

parc. č.1908/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Bohdana Koláčková, nar. 

…………….., ul. ………….., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u 

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

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

– vodovodní přípojku k rodinnému domu č. p. ….., Nádražní (na pozemku parc. č. 

1197, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. 

č.127/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Stanislav Staňa, nar. ……….., ,ul. 

…………., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně 

druhé a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 

20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 1030043877/002 ze dne 9.1.2019 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., příp. kNN(T), Boček k/208“, mezi Městem Újezd u Brna a 

společnostíE.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice (jedná se  

o umístění distribuční soustavy - zemní kabelová přípojka NN a přípojková skříň)  

a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti č. 11010-084387 ze dne 29.4.2019 v rámci stavby vedené 

pod označením 11010-084387 VPI Újezd u Brna RD p.č. 1762, mezi Městem Újezd  

u Brna a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (jedná se o umístění distribuční soustavy - – 

napojení nového objektu na telekomunikační síť a přesun telekomunikačního 

rozvaděče) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. HO-014330053598/002 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., příp. kNN, Štulíková K1820/3“, mezi Městem Újezd u Brna a 

společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy - zemní kabelová 

přípojka NN) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. HO-014330053598/002 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., rozš. kNN, Kypr“, mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON 

Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
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(jedná se o umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, rozpojovací skříň, 

uzemnění) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.  

24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. HO-014330045701/002 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., rozš. kNN, ABAS K/3199“, mezi Městem Újezd u Brna a 

společnostíE.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN) a 

pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.  

25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. HO-014330054117/002 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., rozš. kNN, Cupák K/3273“, mezi Městem Újezd u Brna a 

společnostíE.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení 

NN) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.  

26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci ve vztahu  

k schvalování zřízení věcných břemen, a to jak břemen zřizovaných k tíži 

nemovitých věcí ve vlastnictví Města Újezd u Brna, tak i ve prospěch Města Újezd u 

Brna nebo jím vlastněných nemovitých věcí. Zastupitelstvo Radě města ukládá, aby 

nadále řešila veškeré záležitosti týkající se schvalování zřízení úplatných věcných 

břemen. 

 

 

 

 

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

 

 

 

  Mgr. Bc. Petra Kocúrová                …………………………………. 

 

 

  

 

 

    

 

 

    


