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

1. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět návrhu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, na výši vodného pro rok 2016, a to
44,18 Kč/m , včetně DPH.

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo požádat o dotaci z programu č. 133510 „Státní
podpora sportu pro rok 2016“ na výstavbu „Multifunkčního sportovního areálu 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 souhlasem 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 rozpočtu a hlavní účetní zastupitelstvem města, které se konalo
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, které 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, které 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 veřejnosprávní kontroly v MŠ a ZŠ, tato
kontrola byla provedena dne 24. 2. 2016.

8. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy
vodohospodářského majetku bez výhrad.

9. Zastupitelstvo města přijalo se souhlasem zápis finančního a kontrolního výboru, konaného
dne 22. 2. 2016 bez výhrad. 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 Závěrečného
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 zprávou 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 přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky. 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 výsledky inventarizace města Újezd u
Brna za rok 2015.

13. 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, 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 minulých
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 pozdějších předpisů bude poskytována
neuvolněným zastupitelům 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 Římskokatolické farnosti.
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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. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace na opravu tarasu – II. etapu
s příjemcem 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 ekonomická 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 m , oddělený dle geometrického plánku č. 1301-
87/2012  z pozemku p. č. 3258/143 k. ú. Újezd u Brna.  Cena za m  činí 450,- Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

22. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat panu Zdenku Mácovi, Školní 707, Újezd u Brna,
pozemek p. č.  3258/149 o celkové výměře 108 m , 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 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 plánkem z pozemku p. č. 374/1, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 22 m  za cenu
stanovenou zastupitelstvem města, a to 450,- Kč/m . 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. Markéta Markelová a Ing. Miloš Zapletal nad zadávacími
podmínkami ve věci výstavby „Multifunkční sportovní haly“, a  aby  požadavky doplnili přímo
do  smlouvy o projektování.

26. Zastupitelstvo  města souhlasí s cenou projektu na akci „Multifunkční 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-Rešov 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 dotace 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 sociálních 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.
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42. Zastupitelstvo města rozhodlo, v případě poskytnutí dotace na akci „Zateplení objektu
velitelství Stará hora“, dotaci přijmout.

43. Zastupitelstvo města rozhodlo akci „Zateplení objektu velitelství Stará hora“ realizovat.
44. Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit potřebné kroky 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“.
46. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Revitalizace části města Nad Sklepy“.
47. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Revitalizace části města Nad Sklepy“

takto: V případě, že nebude vyhlášen dotační titul, akce bude financována z úvěru
poskytnutého Komerční bankou Brno – venkov a dofinancována 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 náměstí svatého Jana“.
51. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Lokalita náměstí svatého Jana“ takto:

V případě, že nebude vyhlášen dotační titul, akce bude financována z úvěru poskytnutého
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 dotace, dotaci na akci „Rekonstrukce a
dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“ přijmout.

56. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Rekonstrukce a dostavba ubytovny u
fotbalového hřiště“.

57. Zastupitelstvo města rozhodlo o financování akce „Rekonstrukce a dostavba ubytovny u
fotbalového hřiště“ takto: V případě, že nebude poskytnuta dotace, akce bude financována
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 dotace na akci „Zatrubkování vodoteče
přívalových vod, včetně rozšíření komunikace s parkovacími místy ulice U Parku“ dotaci
přijmout.

62. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci „Zatrubkování 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 parkovacími 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 Šemberové.

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

67. Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 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, zasílání 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 l ks skříně 3.968,- Kč.

70. Zastupitelstvo města rozhodlo odeslat navrženou odpověď advokátní kanceláří Mgr. Ivo
Nejezchleba k žádosti o stanovisko Mgr. Bc. Petry Kocúrové, kterou obdržel Městský úřad
v Újezdě 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


