
USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 2.5.2017 

 

 

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

opatření č. 2 ve výši 124.800,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 21. 2. 2017. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané.  

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

opatření č. 3 ve výši 283.000,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 21. 3. 2017. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

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

opatření č. 4 ve výši 309.300,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 10. 4. 2017. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve výši 1.404.200,- Kč. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

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

o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd 

u Brna, tato kontrola byla provedena dne 11. 4. 2017. 

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

o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd 

u Brna, tato kontrola byla provedena dne 11. 4. 2017. 

7. Zastupitelstvo města přijalo se souhlasem zápis finančního a kontrolního výboru, 

konaného dne 25. 4. 2017, bez výhrad. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

8. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy 

vodohospodářského majetku bez výhrad. 

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

hospodaření města Újezd u Brna za období ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 

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

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

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

města tento audit přijímá. 

10. Zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne 2. 5. 2017 celoroční hospodaření 

města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2016“ bez výhrad. Návrh 

Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce města 

dne 22. 2. 2017 a bude sňat dne 3. 5.2017. 

11. Zastupitelstvu města byl předložen „Zápis ze sejití hlavní inventarizační komise města 

Újezd u Brna“ ze dne 21. 12.2016, „Zápis z jednání likvidační komise města Újezd 

u Brna“ ze dne 6. 1.2017 a usnesení Rady města ze dne 10. 1.2017. Zastupitelstvo 

města vzalo na vědomí výsledky inventarizace města Újezd u Brna za rok 2016 

dne 31. 1.2017 usnesením č. 17. 

12. 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 2016 schvaluje bez výhrad počtem hlasů 13. 

13. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 15.167.540,59 Kč 

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

hospodaření minulých účetních období. 

14. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací listinu Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna,  

IČ 25584545, se sídlem Újezd u Brna a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  



15. Na základě uzavřené dohody mezi městem Újezd u Brna a obcemi Žatčany a Telnice 

o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obcí Žatčany 

a Telnice částí školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní 

škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, IČ: 70990794, 

se sídlem Školní 284, 664 53 Újezd u Brna, zřízená městem Újezd u Brna, 

IČ: 00282740, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. 

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém zasedání dne 2. 5. 2017 rozhodlo vydat 

závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní 

školy. 

17. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

ze dne 10. 4. 2014 mezi městem Újezd u Brna a SK Újezd u Brna. Předmětem dodatku 

jsou pozemky nacházející se v areálu fotbalového hřiště.   

18. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí nájemní smlouvu uzavřenou mezi 

Městem Újezd u Brna a SK Újezd u Brna, IČO 494 91 010, týkající se převodu 

pozemku p. č. 320/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m
2
, jehož součástí 

je budova s č. p. 21 – stavba občanského vybavení.  

19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030035117/001 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna., rozš. kNN Sklenář K2287/30,“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci 

ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 19.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 

v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna., rozš. kNN Sklenář K2287/30,“  

(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 81m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1945/2, 1947/1, 1998/1, 2065, 2134/1 

a 2287/53 v k. ú. Újezd u Brna. 

20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „Újezd u Brna., rozš. kNN Sklenář 

K2287/30,“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1945/2, 1947/1, 

1998/1, 2065, 2134/1 a 2287/53 v k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem 

Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 

České Budějovice, IČO 280 85 400, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 19.200,- Kč 

+ DPH v platné sazbě.   

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

o zřízení věcného břemene č.: 1030032360/002 v rámci stavby vedené 

pod označením: „Újezd u B., rozš. kNN, Polášek K/2376“, uzavřenou mezi Městem 

Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě 

plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 12 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení 

věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., rozš. kNN, 

Polášek K/2376“, (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 374/1, 373/1, 2378/5 a 2378/3  v k. ú. Újezd 

u Brna. 

22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „Újezd u B., rozš. kNN, Polášek 

K/2376“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 374/1, 373/1, 

2378/5 a 2378/3 v k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem Újezd u Brna 

a společností E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 



IČO 280 85 400, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 12 600,- Kč + DPH v platné 

sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B., rozš. kNN, Polášek K/2376“, (umístění distribuční soustavy – zemní 

kabelové přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 374/1, 373/1, 2378/5 

a 2378/3 v k. ú. Újezd u Brna. 

23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030033913/001 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS, loka. Máca“, uzavřenou mezi Městem Újezd 

u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné 

moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem 

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 16 000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení 

věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, Štefánikova, 

rozš. DS, loka. Máca“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 

rozpojovací skříň, uzemnění) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1465 a 1809 

v k. ú. Újezd u Brna. 

24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy „Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS, 

loka. Máca“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1465 a 1809 

v k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem Újezd u Brna a společností E. ON 

Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, 

avšak za jednorázovou úplatu ve výši 16 000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, 

Štefánikova, rozš. DS, loka. Máca“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 

NN, rozpojovací skříň, uzemnění) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1465 

a 1809 v k. ú. Újezd u Brna. 

25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030032452/002 v rámci stavby vedené pod označením 

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

a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci 

ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 11 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 

v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS K/3199“.  

(umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN) na pozemku Města Újezd 

u Brna, parc. č. 3255/1 a 4436, k. ú. Újezd u Brna. 

26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy „Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS K/ 

3199“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 3255/1 a 4436, 

k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem Újezd u Brna a společností E. ON 

Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, 

avšak za jednorázovou úplatu ve výši 11 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, 

rozš. kNN, ABAS K/ 3199“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 3255/1 a 4436, k. ú. Újezd u Brna. 

27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene č. 1030030182/001 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“ – nové zemní kabelové vedení NN, mezi Městem 

Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě 

plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., 



obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, 

avšak za jednorázovou úplatu ve výši 64 200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, 

rozš. kNN, Penny“ (umístění distribuční soustavy – nové zemní kabelové vedení NN) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 72, 864, 957/5, 1014, 1058/1, 1115/4, 

1117/4, 1118/6, 1124, 3258/121, 1058/11 a 1058/12,  k. ú. Újezd u Brna. 

28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“: nové 

zemní kabelové vedení NN, mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON 

Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 

společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 

64 200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby 

vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“ (umístění distribuční 

soustavy – nové zemní kabelové vedení NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. 

č. 72, 864, 957/5, 1014, 1058/1, 1115/4, 1117/4, 1118/6, 1124, 3258/121, 1058/11 

a 1058/12,  k. ú. Újezd u Brna. 

29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1040002762/001 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna: NN- Rekonstrukce vNN“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci 

ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 421.950,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna: NN, Rekonstrukce 

vNN“, (umístění distribuční soustavy – nové podzemní kabelové vedení v délce 

2623 m, 47x nová pilířová skříň + 2x skříň do výklenku + 2x sloup NN na pozemku 

Města Újezd u Brna, parc. č. 1173, 1236, 1279, 127/1, 1314, 73, 72/8, 74/1, 29/1, 

1782/1,  1780/1, 1790, 1789/3, 24 a 1787 v k. ú. Újezd u Brna. 

30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „Újezd u Brna: NN- Rekonstrukce 

vNN“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1173, 1236, 1279, 

127/1, 1314, 73, 72/8, 74/1, 29/1, 1782/1,  1780/1, 1790, 1789/3, 24 a 1787 

v k. ú. Újezd u Brna, mezi: Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, a.s., 

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 421.950,- Kč + DPH v platné sazbě.  

31. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030033827/002 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek K/204“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností E. ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci 

ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 8 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 

v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek K/204“ 

(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení v délce 28m, na pozemku 

Města Újezd u Brna, parc. č. 127/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

32. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek 

K/204“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 127/1 v  k. ú. Újezd 

u Brna, mezi: Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, a.s., F.A. 



Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 8 600,- Kč + DPH v platné sazbě.   

33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030036461/001 v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová K 346“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci 

ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 9 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 

v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová K 346“, 

(umístění distribuční soustavy – kabelové rozvody a skříň, vedení v délce 33 m), 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 318 v k. ú. Újezd u Brna. 

34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová 

K 346“, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 318 v  k. ú. Újezd 

u Brna, mezi: Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, a.s., F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 9 600,- Kč + DPH v platné sazbě.   

35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 9900094142 v rámci stavby vedené pod označením 

„STL plynovod a přípojka pro novostavbu RD v k.ú. Újezd u Brna parc. č. 2151, číslo 

stavby 9900094142“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, 

s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96,Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena 

na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 

6 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby 

vedené pod označením „STL plynovod a přípojka pro novostavbu RD v k.ú. Újezd 

u Brna parc. č. 2151, číslo stavby 9900094142“ v délce 18m, na pozemku Města 

Újezd u Brna, parc. č.  2136/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy - „STL plynovod a přípojka 

pro novostavbu RD v k.ú. Újezd u Brna parc. č. 2151, číslo stavby 9900094142“, 

na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 2136/1 v  k. ú. Újezd u Brna, 

mezi: Městem Újezd u Brna a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, avšak za jednorázovou úplatu ve výši                 

6 600,- Kč + DPH v platné sazbě.   

37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného 

břemene č.: 9900092392_3/VB v rámci stavby vedené pod označením „STL 

plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 10 v k. ú. Újezd u Brna, číslo 

stavby 9900092392“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, 

s.r.o., IČO: 27295567, sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

zastoupený společností GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 6 502,- Kč +   

+ DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené 

pod označením „STL plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 10 

v k. ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392,“ včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 17,51 m, na pozemku Města Újezd 

u Brna, parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna. 

38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – umístění distribuční soustavy „STL plynovodní přípojka pro objekt 



na pozemku parc. č. 10 v k.ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392“ mezi Městem 

Újezd u Brna a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 6 502,- Kč +        

+ DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené 

pod označením „STL plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 10 

v k. ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392,“ včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 17,51 m, na pozemku Města Újezd 

u Brna, parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna. 

39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést 

stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní  přípojku k novostavbě rodinného domu 

na pozemku parc. č. 10, k. ú. Újezd u Brna,  na pozemku ve vlastnictví Města Újezd 

u Brna, část parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem 

Miloslavem Staňou, ……………, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u 

Brna na straně druhé.  

40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu –  kanalizační, plynovou a vodovodní  

přípojku k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 10, k. ú. Újezd u Brna,  

na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd 

u Brna, mezi stavebníkem: panem Miloslavem Staňou, ……………, Újezd u Brna, na 

straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –                   

- kanalizační, plynovou a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu 

(na pozemku parc. č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města 

Újezd u Brna, část parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem 

Pavlem Veselým, ……………, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 

na straně druhé.  

42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní  přípojku k novostavbě rodinného 

domu (na pozemku parc. č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví 

Města Újezd u Brna, část parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: 

panem Pavlem Veselým, ……………, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd 

u Brna na straně druhé.  

43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –                  

- kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu (na pozemku parc. 

č. 83, k. ú. Újezd u Brna),  na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. 

č. 73 a 111/2, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: paní Jolanou Smejkalovou, 

trvalým pobytem ……………, Újezd u Brna, a panem Vítem Hlavoněm, ……………, 

Syrovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

44. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu 

(na pozemku parc. č. 83, k. ú. Újezd u Brna) na pozemku ve vlastnictví Města Újezd 

u Brna, část parc. č. 73 a 111/2, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: paní Jolanou 

Smejkalovou, trvalým pobytem ……………, Újezd u Brna, a panem Vítem 

Hlavoněm, ……………, Syrovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně 

druhé.  

45. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – sjezd 

a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Rybářská, Újezd u Brna, na pozemku 

parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování – napojení parkovacího 

stání novostavby rodinného domu na ulici Rybářské (parc. č. 2151, k. ú. Újezd 



u Brna), mezi stavebníkem: panem Pavlem Veselým, ……………, Újezd u Brna, 

na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

46. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Rybářská, Újezd 

u Brna, na pozemku parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování –                   

- napojení parkovacího stání novostavby rodinného domu na ulici Rybářské (parc. 

č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: panem Pavlem Veselým, 

……………, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

47. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 29/5, 

v k. ú. Újezd u Brna, na ulici Komenského (pod garáží), Újezd u Brna, o celkové 

výměře 19 m
2
, a to za cenu 450,- Kč/m

2
. Pozemek bude prodán panu Miroslavu 

Šafaříkovi, trvalým pobytem ……………, Újezd u Brna. 

48. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy (prodej 

pozemku města Újezd u Brna, parc. č. 29/5, k. ú. Újezd u Brna) mezi panem 

Miroslavem Šafaříkem, trvalým pobytem ……………, Újezd u Brna, na straně jedné 

a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

49. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2280/4, 2280/3 

a 2280/2 o celkové výměře pozemků - 576 m
2
, v k. ú. Újezd u Brna, a to za cenu    

450,- Kč/m
2
 manželům Františku a Marcele Hauerovým, trvalým pobytem 

……………, Brno 612 00. 

50. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy (prodej 

pozemku města Újezd u Brna parc. č. 2280/4, 2280/3 a 2280/2 o celkové výměře 

pozemků -  576 m
2
, v k. ú. Újezd u Brna) mezi Františkem a Marcelou Hauerovými, 

trvalým pobytem ……………, Brno 612 00, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 

na straně druhé. 

51. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2070/1 o celkové 

výměře 507 m
2
, 2068/2 o celkové výměře 16 m

2
 a 2069/2 o celkové výměře 77 m

2
, 

v k. ú. Újezd u Brna, za domem č. p. 698, na ulici Rychmanovská, a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem - č. 42/4232/2017 ze dne 12.4.2017, 498,- Kč/m
2
. 

Pozemek bude prodán panu Zdeňku Suchomelovi, ……………, Újezd u Brna. 

52. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy: 

(prodej pozemku města Újezd u Brna, parc. č. 2070/1 o celkové výměře 507 m
2
, 

2068/2 o celkové výměře 16 m
2
 a 2069/2 o celkové výměře 77 m

2
 v k. ú. Újezd 

u Brna), za domem č. p. 698, na ulici Rychmanovská, a to za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem -  č.  42/4232/2017 ze dne 12.4.2017, 498 Kč/ m
2
, uzavřenou 

mezi Zdeňkem Suchomelem, trvalým pobytem ……………, 6664 53 Újezd u Brna, 

na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

53. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit pozemek parc. č. 321/8 

o celkové výměře 98 m
2
 a parc. č. 321/9 o celkové výměře 49 m

2
, v k. ú. Újezd 

u Brna,  od pana Marka Kroupy, Újezd u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m
2
 a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy – odprodeje pozemku parc. č. 321/8 o celkové 

výměře 98 m
2
 a parc. č. 321/9 o celkové výměře 49 m

2
 v k. ú. Újezd u Brna od pana 

Marka Kroupy, Újezd u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m
2
 - uzavřenou mezi panem 

Markem Kroupou na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

54. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit pozemek parc. č. 321/11 

o celkové výměře 88 m
2
 a parc. č. 322/6 o celkové výměře 9 m

2
, v k. ú. Újezd u Brna, 

od manželů Karla a Aleny Sedláčkových, Újezd u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m
2
. 

55. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy: 

odprodeje pozemku parc. č. 321/11 o celkové výměře 88m
2
 a parc. č. 322/6  o celkové 

výměře 9 m
2
, v k. ú. Újezd u Brna, od manželů Karla a Aleny Sedláčkových, Újezd 



u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m
2
, uzavřenou mezi manželi Karlem a Alenou 

Sedláčkovými na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

56. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby provedla další pokus o odkoupení 

posledních pozemků pod fotbalovým hřištěm, které nejsou v majetku města.  

57. Zastupitelstvo města rozhodlo rozšířit objednávku u fi. COLAS CZ o zbudování 

schodiště a přilehlých prostor za stanovenou cenu dohodou 327.800,- Kč /viz 

rozpočet/ a ukládá starostovi podepsat dodatek ke smlouvě. 

58. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere se souhlasem na vědomí smlouvu o právu 

provést stavbu pod názvem akce „II/418 Újezd u Brna – Otnice“  dle projektové 

dokumentace pro stavební povolení, vyhotovené projekční kanceláří Dopravoprojekt 

Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO 463 47 488.  Smlouva 

je uzavřena mezi Městem Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna, 

IČ: 00282740, a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, přísp. org., IČO: 709 

32 581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno. Jedná se o stavbu 

na pozemcích p. č. 1947;  1945/2;  2134/1; 1998/1; 2114/1; 2114/2; 5061 a 5569, 

vše v k. ú. Újezd u Brna, kterých je město vlastníkem - vedeno  na LV 

10001 a dále na pozemcích p. č.2768 a 2767 v k. ú. Otnice, kterých je město 

spoluvlastníkem – vedeno na LV 853. 

59. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby vypsala řádné výběrové řízení 

na pronájem restaurace Na Rychtě.  

60. Zastupitelstvo města rozhodlo asanovat skateboardové zařízení na koupališti. Asanaci 

/demolici/ provede město vlastními silami. 

61. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby pozemek p. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna, který 

je v majetku města, byl vložen do změny č. 1 ÚP Újezd u Brna jako komunikace pro 

infrastrukturu budoucí výstavby.  

62. Zastupitelstvo města ukládá radě města přizvat firmu JRK s.r.o, která by pro město 

Újezd u Brna zpracovala formu sběru odpadů a třídění dle obce Trojanovice, prozatím 

bezúplatně. 

63. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že byla podána žádost o dotaci z programu 

133510 – Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017, vyhlášenou 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na akci „Multifunkční sportovní 

centrum Újezd u Brna“. 

64. Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování akce „Multifunkční sportovní 

centrum Újezd u Brna“ z rozpočtu města Újezd u Brna. 

65. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veškerých potřebných 

dokumentů na akci „Multifunkční sportovní centrum Újezd u Brna“. 

66. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit parkovací kóje pro elektrovozíky pro invalidy   

 cca 10 kójí s dobíjením pro invalidní vozíky před DPS 

 cca 3 kóje s dobíjením pro invalidní vozíky před ubytovnou pro soc. slabé 

 cca 10 kójí s dobíjením pro invalidní vozíky před pensionem pro seniory 

a ukládá RM zabezpečit projekt.  

67. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo přijmout návrh studie umístění cvičebních 

prvků pro seniory /Workout/ v prostorách hřiště na ul. Wolkerova na Rychmanově. 

Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat tuto akci a zahájit výběrové řízení. 

68. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí „PROVOZNÍ ŘÁD veřejné 

kanalizace města Újezd u Brna“, zpracovaný fi. ECenviconsult, s.r.o. 

69.    Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o vybudování ŠMOLDUS 2 

dle projektové dokumentace od firmy ECenviconsult, s.r.o., s tím, že na městských 

pozemcích je možno postavit pouze 4 759,3 m (cca půl hektaru). 



70.     Zastupitelstvo města rozhodlo zadat firmě ECenviconsult, s.r.o., na pozemcích města 

o výměře 4.750 m
2
 (0,5ha) projekt Šmoldus II. 

71.      Zastupitelstvo města pověřuje radu města kompletním zabezpečením administrace 

stavby „Šmoldus II“ a dotací. 

72.       Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci „Šmoldus II“. 

73.      Zastupitelstvo města nesouhlasí se změnou Veřejnoprávní smlouvy, která byla 

uzavřena dne 2. 9.2016 mezi Městem Újezd u Brna a Obcí Telnice. 

74.     Zastupitelstvo města rozhodlo nezasílat členům zastupitelstva města do jejich schránek 

zápis ze zasedání zastupitelstva města ještě před podpisem.    

75.     Zastupitelstvo města rozhodlo nezasílat ověřené zápisy ze zasedání zastupitelstva města 

do schránek členům zastupitelstva.   

 

 

 

 

Hradský Karel     ThDr. Jan Hradil Th.D., 

místostarosta                                                       starosta 

 


