USNESENÍ č. 16
ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 21.12.2016
1. Zastupitelstvo města schvaluje výši dotací organizacím pro rok 2017 dle přiloženého
seznamu.
2. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet na rok 2017 ve výši 70.354,40 tis. Kč.
3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o jednorázovém převodu do Fondu
financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 310.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13 ve výši 737.400,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 13 je vyrovnané.
5. Zastupitelstvo města pověřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
provedením rozpočtového opatření č. 14 ke dni 31.12.2016 i v případě, že se bude
měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na
prvním veřejném zasedání bude Zastupitelstvo města s tímto provedeným
rozpočtovým opatřením seznámeno.
5. Zastupitelstvo města se rozhodlo přijmout podmínky plánovací smlouvy uzavřené
mezi obchodní společností A+R s.r.o., Radonice, Počernická 257, a Městem Újezd u
Brna, Komenského 107, Újezd u Brna, na výstavbu prodejny „PENNY marketu Újezd
u Brna v k.ú. Újezd u Brna“.
6. Zastupitelstvo města rozhodlo podepsat plánovací smlouvu uzavřenou mezi obchodní
společností A+R s.r.o., Radonice, Počernická 257, a Městem Újezd u Brna,
Komenského 107, Újezd u Brna, na výstavbu prodejny „PENNY marketu Újezd u
Brna v k.ú. Újezd u Brna“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
7. Zastupitelstvo města rozhodlo, pokud potvrdí SÚS JMK požadavek převést pozemek
p.č. 4438, k.ú. Újezd u Brna, z vlastnictví města do vlastnictví SÚS JMK, vyvěsit
tento záměr jako záměr města. Po sejmutí záměru by byl bezúplatný převod předložen
k odsouhlasení zastupitelstvu města.
8. Zastupitelstvo města na svém zasedání vyjádřilo souhlas s plánovanou stavbou
PENNY marketu na pozemcích p.č. 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157,
3158, 3159, k.ú. Újezd u Brna, které jsou v majetku žadatele stavby PENNY marketu.
9. Vzhledem k tomu, že souhlas, který byl navržen firmou A+R s.r.o, Radonice,
Počernická 257, je tak zmatečný, že se nedá odhlasovat, ZM odkládá toto hlasování do
času, než bude souhlas jasně vyjádřen.
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat souhlas k umístění následujících staveb:
- na pozemku p.č. 3228/2, k.ú. Újezd u Brna,
a) Přípojka sdělovacího vedení v délce 17,6 bm
b) Rozšíření silnice II/418, odbočovací pruh pro cyklisty na ploše 9,96 m2
c) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty na ploše 41,6 m2
d) Stezka pro chodce na ploše 43,7 m2
e) Prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu o délce 18 bm + protlak pod
komunikací
f) Prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu o délce 17,3 bm + protlak pod
komunikací
g) Rozšíření kabelů NN o délce 52 bm + protlak pod komunikací, stavba
E.ON
- na pozemku p.č. 3206, k.ú. Újezd u Brna,
a) Kanalizační přípojka o délce 4 bm
b) Kanalizace dešťová o délce 5 bm
c) Přípojka NN pro čerpací stanici o délce 3,5 bm
d) Přípojka sdělovacího vedení o délce 100,8 bm

e) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty na ploše 473,1 m2, vč. úseku pro
chodce, na ploše 9,5 m2
f) Úprava veřejného osvětlení na ploše 112 bm, včetně 7 ks nových sloupů
g) Prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu o délce 163,5 bm
h) Přečerpávací stanice odpadních vod 1 ks
i) Prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu o délce 163,8 bm
j) Rozšíření kabelů NN – 1 ks o délce 126 bm, stavba E.ON
k) Rozšíření kabelů NN – 1 ks o délce 129 bm, stavba E.ON
l) Přeložka vedení (ČD – Telematika) o délce 174,5 bm
m) Přeložka vedení (SŽDC) o délce 169,5 bm
10. Zastupitelstvo města rozhodlo z jednoho tenisového kurtu v areálu Základní školy
Újezd u Brna vybudovat jedno víceúčelové hřiště s kluzištěm.
11. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zahájením výběrového řízení na akci
„Víceúčelové hřiště s kluzištěm v areálu Základní školy Újezd u Brna“ dle zákona.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat zpracování realizační dokumentace na akci
„Sociální byty ve městě Újezd u Brna“. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
výběrem projektanta.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit samostatný účet u Komerční banky, a.s. pro
financování akce „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“, pokud to bude dle podmínek
IROPu zapotřebí.
14. Zastupitelstvo města rozhodlo o zpětvzetí žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na službu obecně hospodářského zájmu (sociální byty). Zastupitelstvo města
rozhodlo požádat o dotaci na akci „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“ v režimu de
minimis.
15. Zastupitelstvo města rozhodlo, že cena vodného na rok 2017 bude činit 44,18 Kč,
včetně DPH, tak jako v roce 2016.
16. Zastupitelstvo města rozhodlo, že nájemné za užití vodovodního řadu firmou VAK
Vyškov v roce 2017 bude činit 527.000,- Kč ve prospěch města.
17. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí, že původní projekt městského
kamerového systému byl upraven tak, aby mohla být uzavřena smlouva mezi Vivo
Conection a Městem Újezd u Brna. To znamená, že původní projektová dokumentace,
která má rozvody v systému vzduchem (bez kabelů), byla nahrazena systémem
rozvodů kabelů v zemi. Firma, která plánuje rozvody optických kabelů v zemi, VIVO
Conection, ještě s námi nepodepsala smlouvu. Smlouva je stále připomínkována.
18. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dne 6.12.2016 pod č.j. 6367 přišla reakce
Povodí Moravy na návrh starosty a je akceptován jeho názor, že nejdříve má být
vyřešen problém vodního toku Rakovec a pak protipovodňová opatření v Újezdě u
Brna.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat ve snaze zabezpečit řešení
protipovodňových opatření prvním stupněm úpravy toku Rakovce.
20. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemky p.č. 1058/11, o výměře 148 m2, a
p.č. 1058/12, o výměře 67 m2, nacházející se pod komunikací města v ul. 9. května od
paní Mlénské Jany, a to za cenu 450,- Kč/m2.
21. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na odkoupení
pozemků p.č. 1058/11 a 1058/12, k.ú. Újezd u Brna.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat část pozemku p.č. 29/1, nově označeno 29/12,
k.ú. Újezd u Brna, o výměře 25 m2, pro plánovanou distribuční trafostanici fi. E.ON
Česká republika, s.r.o, F.A. Gernstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice, a to za
cenu 450,- Kč/m2. Záměr byl vyvěšen 25.10.2016 a sejmut 11.11.2016. K vyvěšenému
záměru nebyla zaslána žádná žádost, ani připomínka.

23. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na odprodej
pozemku p.č. 29/12, k.ú. Újezd u Brna, fi. E.ON Česká republika, s.r.o, F.A.
Gernstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice.
24. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere na vědomí Nařízení vlády č. 414/2016
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
25. 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 od 01.01.2017 ve výši
1) Neuvolněný člen zastupitelstva města 731,- Kč/měsíc
2) Předseda výboru a komisí 1.729,- Kč/měsíc
3) Člen rady 2.117,- 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.
26. Zastupitelstvo města se rozhodlo přijmout podmínky plánovací smlouvy uzavřené
mezi obchodní společností A+R s.r.o., Radonice, Počernická 257, a Městem Újezd u
Brna, Komenského 107, Újezd u Brna, na výstavbu prodejny „PENNY marketu Újezd
u Brna v k.ú. Újezd u Brna“
27. Zastupitelstvo města rozhodlo podepsat plánovací smlouvu uzavřenou mezi obchodní
společností A+R s.r.o., Radonice, Počernická 257, a Městem Újezd u Brna,
Komenského 107, Újezd u Brna, na výstavbu prodejny „PENNY marketu Újezd u
Brna v k.ú. Újezd u Brna“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
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