
USNESENÍ č. 21 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 7.8.2017 

 

 

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo podat žádost o dotaci na Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy z programu Podpora materiálně technické základny 

sportu č. 133D 531 – V2 sport - na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ -             

- sportovní centrum, ve výši 20 000 000,- Kč. 

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že projekt „Multifunkční centrum Újezd 

u Brna“ – sportovní centrum, bude spolufinancován z rozpočtu města Újezd u Brna.  

3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o dofinancování projektu k poskytnuté 

dotaci na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum takto: 

50% - vlastní zdroje města, 

50% - poskytnutý úvěr Komerční bankou Brno – venkov. 

4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že zpracování a podání žádosti o dotaci 

na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum, zabezpečí firma 

CRS s.r.o. Brno, Daniel Jirůšek. 

5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že právní a metodickou pomoc při zajištění 

dotace na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum, případné 

realizace projektu až po udržitelnost projektu, zabezpečí advokátní kancelář Jansta, 

Kostka spol. s r.o., Praha. 

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem žádosti 

o poskytnutí dotace na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum 

a veškerých potřebných příloh doložených k žádosti o dotaci 

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje radu města zabezpečením potřebné 

administrace na akci „Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum. 

8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele akce 

„Multifunkční centrum Újezd u Brna“ – sportovní centrum a pověřuje radu města 

zabezpečením výběrového řízení. 

9. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby dle předložené územní studie fi. AMADET 

Brno, s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha, byla zpracována studie území „Obytného souboru 

mlýn, Újezd u Brna“. 

10. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dalšího procesu pořizování změny 

č. 1 územního plánu Újezd u Brna tak, že bude ze změny č. 1 vyčleněna a dále 

samostatně pořizována změna č. 1A, jejímž předmětem bude změna funkčního využití 

území na pozemcích p. č. 2504/1, 2504/5, 2504/6, 2504/7, 2504/8, 1803, 1804, 1805, 

1806, 1807, 1808 a 1813/1, vše v k. ú. Újezd u Brna tak, aby se dal následně realizovat 

projekt s názvem „Obytný soubor mlýn, Újezd u Brna“, obsahující stavby pro bydlení, 

občanskou vybavenost, obchod a služby, ale nejdříve bude zahájeno pořizování změny 

č. 1 územního plánu Ing. Miklendovou, teprve poté bude pořizována změna ÚP č. 1A. 

11. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem na vědomí protokol o hodnocení nabídek akce: 

„Multifunkční hřiště s ledovou plochou“ a rozhodlo o pořadí nejvhodnější nabídky 

takto: 

1. Icecool.cz s.r.o., Popelákova 2301/17, 628 00 Brno – Líšeň 

Cena:    4,500.000,- Kč bez DPH 

Termín realizace:             26 dnů od podpisu Smlouvy o dílo 

Záruka na dílo:  120 měsíců 

2. BaP holding a.s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno 

Cena:    6,508.600,- Kč bez DPH 

Termín realizace:            28 dnů od podpisu Smlouvy o dílo 

     Záruka na dílo:            120 měsíců 
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12. Zastupitelstvo města rozhodlo, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, 

zaměnit položku „Rolba“ ve variantě EXCELENT, která byla soutěžena, na položku 

„Mini rolba“ v nabízené variantě OPTIMUM, která je dostačující a je levnější. 

Důvodem je velikost udržované plochy. O rozdíl ceny mezi malou a velkou rolbou bude 

snížena cena dodávaného díla. 

13. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na akci „Multifunkční hřiště 

s ledovou plochou“ s firmou Icecool.cz s.r.o., Popelákova 2301/17, 628 00 Brno – 

Líšeň, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

14. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi provést potřebnou administraci na akci 

„Multifunkční hřiště s ledovou plochou“. 

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

opatření č. 9 ve výši 30.500,- Kč, schválené radou města dne 17. 7.2017. Rozpočtové 

opatření je vyrovnané. 

16. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10 ve výši 8.320.600,- Kč. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané.  

17. Zastupitelstvo města rozhodlo, že se rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 4914/4, 

k. ú. Újezd u Brna, odkládá do dořešení dělení pozemku parc.č. 4914, k. ú. Újezd 

u Brna, Stavebním úřadem Sokolnice. 

18. Zastupitelstvo města rozhodlo, pokud bude povoleno dělení pozemku p. č. 4914, 

k. ú. Újezd u Brna, aby prodej pozemku p.  č. 4914/4, k.ú. Újezd u Brna, byl poté řešen 

obálkovou metodou – nejvyšší nabídkou za 1 m
2
 s kaucí. 

19. Zastupitelstvo města rozhodlo provést odborníkem identifikaci pozemku p. č. 4914, 

k. ú. Újezd u Brna, o jaký typ pozemku se bude v případě prodeje jednat, a dle toho 

se bude, nebo nebude, k ceně za pozemek připočítávat DPH.   

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

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

parc. č. 1236, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování – napojení parkovacího stání 

rodinného domu na ulici Legionářské č. p. 369 (parc. č. 1270, k. ú. Újezd u Brna), mezi 

stavebníkem panem Patrikem Zikuškou, …………………, Brno - Komín, 624 00, 

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

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

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

u Brna, na pozemku parc. č. 1236, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování – napojení 

parkovacího stání rodinného domu na ulici Legionářské č. p. 369,  (parc. č. 1270, 

k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem panem Patrikem Zikuškou, …………………, 

Brno - Komín, 624 00, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

22. Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout 250.000,- Kč na dětskou plochu v areálu 

Domova u Františka. 

23. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/ZŠ 

s příspěvkovou organizací Základní škola Újezd u Brna, IČ: 70990794, a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě. Dodatek se uzavírá z důvodu dostavby 

výtahu v základní škole, čímž došlo k navýšení ceny budovy v základní škole, která je 

předmětem Smlouvy o výpůjčce č. 1/ZŠ. 

 

 

 

 

 

Hradský Karel    ThDr. Jan Hradil Th.D. 

 místostarosta      starosta 


