
USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 6.6.2017 

 

 

1. Zastupitelstvo města rozhodlo opravit navržené lokality úpravou -  starý asfaltový 

recyklát položit finišerem a poté 2x zafixovat dvojím nástřikem /viz. projektová 

dokumentace doručena každému zastupiteli do schránky/.  

2. Zastupitelstvo města ukládá radě města provést výběrové řízení na dodavatele akce -                

- oprava navržených lokalit.  

3. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem  na vědomí, že ubytovna na fotbalovém hřišti 

bude vybavena do 20.06.2017 a  všechno vybavení je pořizováno výběrovým řízením.  

4. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem na vědomí, že akce „Revitalizace nám. Sv. Jana“ 

bude dokončena díky vícepracím 20.07.2017 a dále vzalo na vědomí, že akce 

„Revitalizace lokality Nad Sklepy“ bude dokončena do 30.06.2017, díky vícepracím.  

5. Zastupitelstvo města rozhodlo vyměnit výdřevu balkónů celé nemovitosti Penzionu, 

Štefanikova 960, Újezd u Brna, za materiál nahrazující dřevo, a to z důvodu údržby (stav 

nynější výdřevy zábradlí je na hranici životnosti). 

6. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby výdřevu balkonů na pensionu okamžitě 

řešila návrhem, kterým materiálem výdřevu opravit, a poté zahájila výběrové řízení.   

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 4914/4, 

v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 686 m
2
, který vznikl na základě rozdělení pozemku parc. 

č. 4914 geometrickým plánem č. 1728-15/2017, cena byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 106/4153/2016, a činí 144,90 Kč,-/m
2
. Pozemek bude prodán za cenu               

450,-Kč/m
2
, vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné námitky, panu Janu Hejátkovi, 

……………, Újezd u Brna. 

8. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy (parc. č.  4914/4, 

v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 686 m
2
, který vznikl na základě rozdělení pozemku parc. 

č. 4914 geometrickým plánem č. 1728-15/2017,) uzavřené mezi kupujícím panem Janem 

Hejátkem, ……………, Újezd u Brna, na straně jedné a prodávajícím Městem Újezd 

u Brna na straně druhé. 

9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1314/3, 

v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 40 m
2
, který vznikl na základě rozdělení pozemku parc. 

č. 1314 geometrickým plánem č. 1729-43/2017. Pozemek bude prodán za cenu                    

450,- Kč/m
2
, panu Romanu Kaňovi, ……………,  664 53 Újezd u Brna. 

10. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy (parc. 

č. pozemku  1314/3 v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 40 m
2
, který vznikl na základě 

rozdělení pozemku parc. č.  1314 geometrickým plánem č. 1729-43/2017) uzavřené mezi 

kupujícím panem Romanem Kaňou, ……………,  664 53 Újezd u Brna, na straně jedné 

a prodávajícím Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

11. Zastupitelstvo města rozhodlo dát pokyn stavební komisi, aby ke každé bytové jednotce, 

která bude v nové výstavbě, byla 2 parkovací místa.  

12. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7 ve výši 3.495.000,- Kč. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané /viz. příloha/. 

13. Zastupitelstvo města rozhodlo o třídění odpadu takto: v první fázi – do všech domů 

a bytů, včetně pensionu, budou dodány plastové pytle, které budou určeny pro sběr 

plastového odpadu. Tyto pytle budou 1x za 14 dnů sváženy do samostatného kontejneru, 

to samé se bude týkat našich malých sběrných dvorů, kdy kontejnery na plast budou 

vybírány a poté zavezeny do velkého sběrného dvora, kde budou samostatně zpracovány. 

Do každé bytové jednotky bude dodáván jeden pytel na plast, který bude hradit město.  



14. Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o uplatňování územního plánu města Újezd 

u Brna za období červenec 2012 – březen 2017“ a její „Vyhodnocení“ a schvaluje znění 

obou dokumentů. Zároveň bere na vědomí doporučení Městského úřadu Šlapanice, 

aby byly oba dokumenty poskytnuty Ing. Martině Miklendové k jejich využití 

při pořízení změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna. 

15. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 

cvičebních prvků pro seniory. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15.6.2017 

do 10,00 hod. Předpokládaná cena projektem je 400.000,- Kč 

16. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99016431561 

na akci „Lokalita Náměstí svatého Jana“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

Předmětem dodatku je posunutí termínu čerpání úvěru a začátku splácení o 3 měsíce. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.  

17. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99016433784 

na akci „Lokalita Nad Sklepy“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Předmětem 

dodatku je posunutí termínu čerpání úvěru a začátku splácení o 3 měsíce. Ostatní 

ujednání smlouvy zůstávají beze změny.  

18. Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě získání dotace na výstavbu „Multifunkčního 

centra města Újezd u Brna“ je Město rozhodnuto kromě přislíbených peněz z Komerční 

banky doplnit potřebné peníze v celém potřebném rozsahu z vlastních zdrojů.  

19. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit dotace pro rok 2017 následujícím organizacím 

o 25 % na práci s dospělými, či k účelům, které si organizace sami určí /viz. tabulka/. 

 
Navýšení dotací organizacím na rok 2017 o 25 % 

   

Organizace 

Přidělená výše 
dotace v rámci 
schváleného 

rozpočtu 

Navýšení 25 % 

Nadační fond JAMIRO 39 000,00 Kč 9 750,00 

Nadační fond ZŠ 82 000,00 Kč 20 500,00 

Rybáři Újezd u Brna 18 000,00 Kč 4 500,00 

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 90 000,00 Kč 22 500,00 

Újezdská Rozmarýna, z.s. 11 000,00 Kč 2 750,00 

Junák - český skaut 31 000,00 Kč 7 750,00 

SK Újezd u Brna z.s. 115 000,00 Kč 28 750,00 

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 34 000,00 Kč 8 500,00 

SDH Újezd u Brna 27 000,00 Kč 6 750,00 

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 35 000,00 Kč 8 750,00 

Sportovně střelecký klub Újezd u Brna, z.s. 13 000,00 Kč 3 250,00 

Celkem 495 000,00 Kč 123 750,00 

 

20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace SHM Klub Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro rok 2017 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 



22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Junák - Český skaut pro rok 2017 a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna pro rok 2017 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace SDH Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace SK Újezd u Brna pro rok a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace SSK 0750 Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna pro rok 2017 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Tylovo divadlo Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace s příjemcem dotace Nadační fond ZŠ Újezd u Brna pro rok 2017 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.  

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

opatření č. 6 ve výši 597.300,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 11.5.2017. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. /viz. příloha/ 

 

 

 

 

Hradský Karel    ThDr. Jan Hradil Th.D 

místostarosta      starosta 

  

 


