
USNESENI č. 22 
ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 17.10.2017 

 
 

1. Zastupitelstvo města rozhodlo z restaurace „Na Rychtě“, která je v majetku města, 
vytvořit kulturní stánek města.  

2. Zastupitelstvo města rozhodlo, že každý zastupitel, pokud bude mít zájem, písemně 
navrhne do 30.11.2017, co by měl obsahovat projekt na rekonstrukci objektu 
„Na Rychtě“.    

3. Zastupitelstvo města, na návrh Mgr. Radka Řeřichy, rozhodlo zahájit výběrové řízení 
v režimu soutěže o návrh využití nemovitosti „Na Rychtě“ s přilehlými pozemky. 

4. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit samostatný účet u Komerční banky na realizaci 
projektu SMART MĚSTO - Újezd u Brna, registrační číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002996, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa 
z Operačního programu Zaměstnanost, poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Po ukončení realizace projektu 
a jeho vyúčtování bude účet zrušen. 

5. Zastupitelstvo vzalo zprávu ŠMOLDUS II -  rozhodnutí o pokračování záměru 
na výstavbu druhého rybníku bez výhrady na vědomí. 

6. Zastupitelstvo města potvrzuje všechna svá původní rozhodnutí ve věci zbudování 
multifunkčního hřiště s ledovou plochou a nic na těchto rozhodnutích nemění. 

7. Zastupitelstvo města rozhodlo odložit usnesení, týkající se protipovodňových opatření, 
o 20 dnů, kdy si každý zastupitel, ale i občan může prohlédnout poslední verzi studie 
a popř. vznést připomínku.  

8. Zastupitelstvo města rozhodlo vybudovat nový pochůzný chodník mezi ulicí 
Nad Sklepy a Náměstím sv. Jana ze shodného materiálu jakým je vydlážděno 
Nám. sv. Jana, tedy ze žuly, z důvodu zimní kluzkosti, včetně zbudování nejméně 
4 příčných, odvodňovacích pruhů, proti hromadění vody.   

9. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat zbudování pochůzného chodníku mezi ulicí 
Nad Sklepy a Náměstím sv. Jana firmě Sates Morava, spol. s r.o., a to za cenu 
299.429,17 Kč /bez DPH/ + navýšení za odvodnění uličky. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

10. Zastupitelstvo města rozhodlo, díky posudku statika ze dne 20.9.2017, 
č. j. 5361/2017/UUB/ZM, vybudovat novou čelní stěnu domu č. p. 2 Nádražní, Újezd 
u Brna. Pověřuje radu města technickým zabezpečením rozhodnutí. 

11. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby vyzval alespoň 6 projektantů, kteří 
by navrhli studii čelní fasády na nemovitosti č. p. 2, Nádražní, Újezd u Brna.   

12. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit sběr plastu z každého čísla popisného v Újezdě 
u Brna. 

13. Zastupitelstvo města rozhodlo na sběr plastů uzavřít smlouvu s firmou SUEZ, bývalá 
SITA, dle výše zmíněných podmínek.  

14. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výkaz vypracovaný Ing. Nádeníčkem 
pro podklady směny pozemků v Zemědělském družstvu Újezd u Brna na prostoru 
pro zpracování a uložení bio kompostu městem Újezd u Brna. 

15. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dotaci na realizaci projektu Protipovodňová 
opatření města Újezd u Brna, identifikační číslo EIS 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004600, program 11531 – Operační program životního 
prostředí 2014-2020, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí. 

 



16. Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační 
č. 115D312040264, na realizaci projektu Protipovodňová opatření města Újezd u Brna 
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. 115D312040264. 

17. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dotaci na realizaci projektu „Sociální byty 
ve městě Újezd u Brna“, identifikační číslo EIS CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_032/0003104, 
program 11703 – Integrovaný regionální operační program, poskytovatel Ministerstvo 
pro místní rozvoj. 

18. Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační 
č. 117D03D000151, na realizaci projektu „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“ 
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. 117D03D000151. 

19. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 
opatření č. 11 ve výši 158.000,- Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna 
dne 28. 8.2017. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

20. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 
opatření č. 12 ve výši 252.500,- Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna 
dne 25.9.2017. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

21. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ve výši 394.400,- Kč. 
Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

22. Zastupitelstvo města rozhodlo v daném čase nepořizovat „chytrou lavičku“ pro hlavní 
autobusovou zastávku města.  

23. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby každému žákovi od 6. do 9. třídy s trvalým 
pobytem v Újezdě u Brna, navštěvujícím Základní školu Újezd u Brna, byla založena 
debetní karta a na tuto kartu se souhlasem rodičů poukáže Město Újezd u Brna 
jednorázově částku 1.000,- Kč. Každý rok takto bude zřízena karta novým žákům 
6. tříd. Tato karta bude připojena na SMS rodičů, takže rodiče budou okamžitě 
informováni, že si dítě vybírá peníze. Dítě se tímto bude učit tomuto systému 
gramotného účtování = finanční gramotnosti. 

24. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit stacionář pro handicapované děti a ukládá radě 
města věc právně zabezpečit. 

25. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby vyhovělo zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, zakoupit 4 trezorové skříně.  

26. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečením koupě 4 trezorových skříní. 
27. Zastupitelstvo města potvrzuje rozhodnutí Rady města Újezd u Brna ze dne 

17.10.2017 ve věci žádosti o dotaci „Podpora dětí na 1. stupni základních škol“ 
a rozhodlo podat žádost o dotaci. 

28. Zastupitelstvo města potvrzuje rozhodnutí Rady města Újezd u Brna ze dne 
16.10.2017 ve věci pověření Regionální poradenské agentury s.r.o. vypracováním 
žádosti o dotaci na program „Podpora dětí na 1. stupni základních škol“ a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

29. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí závěr dílčího 
přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2017 do 30.6.2017. 

30. 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 5.10.2017.  



31. 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 5.10.2017. Nebyl žádný nález. 

32. Zastupitelstvo města přijalo informaci o probíhajících a ukončených stavebních akcích 
města bez výhrad.  

33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví města 
Újezd u Brna -  parc. č. 2009,  v  k. ú.  Újezd u Brna, o celkové výměře 118 m2, 
a to za cenu 450,- Kč/m2 + 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. 
Pozemek bude prodán manželům ………………….., 66453 Újezd u Brna. 

34. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy - prodej 
pozemku města Újezd u Brna, parc. č. 2009, k. ú. Újezd u Brna, o celkové výměře 
118 m2, a to za cenu 450,- Kč/m2 + 21% DPH  - vzhledem k tomu, že nebyly podány 
námitky. Pozemek bude prodán manželům ………………….., 66453 Újezd u Brna. 

35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví města 
Újezd u Brna -  parc. č. 120/2,  v  k. ú.  Telnice, o celkové výměře 106 m2, a to za cenu    
450,- Kč/m2 + 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. Pozemek 
bude prodán paní ………………….., bytem ………………….., 628 00 Brno. 

36. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy - prodej 
pozemku města Újezd u Brna, parc. č. 120/2 v k. ú. Telnice, o celkové výměře 106 m2, 
a to za cenu 450,- Kč/m2 + 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. 
Pozemek bude prodán paní ………………….., bytem …………………, 628 00 Brno. 

37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit pozemek parc. č. 322/8, 
o celkové výměře 10 m2, v k. ú. Újezd u Brna, od pana ………………, Újezd u Brna, 
a to za cenu 450,- Kč/m2. 

38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy – 
- odprodeje pozemku parc. č. 322/8,  o celkové výměře 10 m2, v k. ú. Újezd u Brna, 
od pana ………………….., Újezd u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m2, uzavřenou mezi 
panem ………………….., Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 
na straně druhé. 

39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit pozemek parc. č. 5565, 
o celkové výměře 3256 m2, v k. ú. Újezd u Brna, od paní ……………., Újezd u Brna, 
a to za cenu 65,- Kč/m2. 

40.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy -
– odprodeje pozemku parc. č. 5565, o celkové výměře 3256 m2, v k. ú. Újezd u Brna, 
od paní ………………….., Újezd u Brna, a to za cenu 65,- Kč/m2, (pozemek 
se nachází v extravilánu obce), uzavřenou mezi paní ………………….., 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 -    
- sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Komenského, Újezd u Brna, 
na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 73, k. ú. Újezd u Brna, 
za účelem zrealizování – napojení parkovacího stání novostavby rodinného domu ulice  
Komenského (parc. č. 1762, k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: MT- Factoring, 
družstvo, Trnkova 657/90, 628 00 Brno, 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 – sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice 
Komenského, Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. 
č. 73, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování – napojení parkovacího stání 



novostavby rodinného domu ulice Komenského (parc. č. 1762, k. ú. Újezd u Brna), 
mezi stavebníkem: MT- Factoring, družstvo, Trnkova 657/90, 628 00 Brno, na straně 
jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu -    
- sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Revoluční, Újezd u Brna, 
na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 864, k. ú. Újezd u Brna, 
za účelem zrealizování – napojení parkovacího stání  rodinného domu ulice Revoluční 
(parc. č. 892, k. ú. Újezd u Brna), Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem 
………………….., Újezd u Brna, 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 – sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice 
Revoluční, Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 864, 
k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování – napojení parkovacího stání  rodinného 
domu ulice Revoluční (parc. č. 892, k. ú. Újezd u Brna), Újezd u Brna, mezi 
stavebníkem: panem ………………….., Újezd u Brna, na straně jedné a Městem 
Újezd u Brna na straně druhé. 

45. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu -          
- vodovodní  přípojku ke stavbě mobil home na pozemku (ve vlastnictví Újezd u Brna, 
parc. č. 2067, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část 
parc. č. 1998/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: paní ………………….., 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 - vodovodní přípojku ke stavbě mobil home na pozemku 
(ve vlastnictví Újezd u Brna, parc. č. 2067, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1998/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi 
stavebníkem: paní ………………….., Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd 
u Brna na straně druhé. 

47. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –           
- vodovodní a kanalizační přípojku k rodinnému domu č. p. 162, ulice Štefánikova, 
Újezd u Brna (parc. č. 1730, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna, část parc. č. 127/1 a 111/2, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: 
manželi ………………….., Ponava, 612 00, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 
na straně druhé (pokud nebudou vzneseny námitky do 19. 10.2017 ke kanalizační 
přípojce, bude vydáno právo stavby i ke kanalizační přípojce). 

48. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o právu provést stavbu – vodovodní a kanalizační přípojku k rodinnému domu 
č. p. 162, ulice Štefánikova, Újezd u Brna (parc. č. 1730, k. ú. Újezd u Brna), 
na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 127/1 a 111/2, k. ú. Újezd 
u Brna, mezi stavebníkem: manželi ………………….., Ponava, 612 00, na straně 
jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé (pokud nebudou vzneseny námitky do 
19. 10.2017 ke kanalizační přípojce, bude vydáno právo stavby i ke kanalizační 
přípojce. 

49. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti č.: „16010-041789 028617 OC Újezd u Brna _MK“ uzavřenou 
mezi Městem Újezd u Brna a Vegacom a.s., IČO: 25788680, avšak za jednorázovou 
úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení služebnosti v rámci 



stavby vedené pod označením - „16010-041789 028617 OC Újezd u Brna _MK“, 
překládka podzemního telekomunikačního vedení. 

50. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.: „16010-041789   028617 OC Újezd u Brna 
_MK“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a Vegacom a.s., ., IČO: 25788680, 
avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 
se o zřízení služebnosti v rámci stavby vedené pod označením  - „16010-041789   
028617 OC Újezd u Brna _MK“, překládka podzemního telekomunikačního vedení. 

51. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti č.: „16010-042798 VPIC Újezd u Brna Sušilova 11 garáž“, 
uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a firmou Vegacom a.s., IČO: 25788680, avšak 
za jednorázovou úplatu ve výši 7.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení 
služebnosti v rámci stavby vedené pod označením - „16010-042798 VPIC Újezd 
u Brna Sušilova 11 garáž“, překládka podzemního telekomunikačního vedení. 

52. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.: „16010-042798 VPIC Újezd u Brna 
Sušilova 11 garáž“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a firmou Vegacom a.s.,  
IČO: 25788680, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 7.000,- Kč + DPH v platné 
sazbě. Jedná se o zřízení služebnosti v rámci stavby vedené pod označením  - „16010-
042798 VPIC Újezd u Brna Sušilova 11 garáž“, překládka podzemního 
telekomunikačního vedení. 

53. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.: 1030036523/002 v rámci stavby vedené pod označením 
„Újezd u B., příp. kNN, Mariánek K/96“, 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., příp. kNN, Mariánek K/96“ 
(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 9m) na pozemku 
Města Újezd u Brna, parc. č. 73  v k. ú. Újezd u Brna. 

54. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030036523/002 v rámci stavby 
vedené pod označením – umístění distribuční soustavy - „Újezd u B., příp. kNN, 
Mariánek K/96“ na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 73, 
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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. 

55. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.: 1030037330/002 v rámci stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. (9. května) rozš. kNN Nový“ 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. (9. května) rozš. kNN Nový“ 
(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 9m) na pozemku 
Města Újezd u Brna, parc. č. 1058/1 v k. ú. Újezd u Brna. 



56. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030037330/002 – umístění 
distribuční soustavy - „Újezd u B. (9. května) rozš. kNN Nový“ na pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1058/1, 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě.   

57. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.: 1030036522/002 v rámci stavby vedené pod označením 
„Újezd u B., příp. kNN Stuchlík K/1247“ 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 6.800,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., příp. kNN Stuchlík K/1247“ 
(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 19m) 
na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1236 v k. ú. Újezd u Brna. 

58. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030036522/002 – umístění 
distribuční soustavy - „Újezd u B., příp. kNN Stuchlík K/1247“ na pozemku 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1236, 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 6.800,- Kč + DPH v platné sazbě.   

59. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.: 1030036465/001 v rámci stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. rozš. kNN, Obec multi hřiště“  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 6.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN, Obec multi hřiště“                           
(umístění distribuční soustavy) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 767/3 
a 767/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

60. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030036465/001 v rámci stavby 
vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN, Obec multi hřiště“  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 6.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 
se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. 
kNN, Obec multi hřiště“  (umístění distribuční soustavy) na pozemku Města Újezd 
u Brna, parc. č. 767/3 a 767/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

61. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.:  HO- 014330045035/002, v rámci stavby vedené pod označením „Újezd 
u B., rozš. kNN, Staňa“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON 
Distribuce, IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 



Budějovice, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 7.200,- Kč + DPH v platné sazbě. 
Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd 
u B., rozš. kNN, Staňa“ - umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN  
na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 14/1, 15/1, 29/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

62. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene č.:  HO- 014330045035/002, v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B., rozš. kNN, Staňa“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 
a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 7.200,- Kč + DPH 
v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené 
pod označením „Újezd u B., rozš. kNN, Staňa“ -       - umístění distribuční soustavy – 
zemní kabelové přípojky NN na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 14/1, 15/1, 
29/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

63. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.: 1040012186/004 v rámci stavby vedené pod označením 
„Telnice u B., obnova DS, přechod II/380“ 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby vedené pod označením „Telnice u B., obnova DS, přechod II/380“  
(jedná se o síť technického vybavení dle energetického zákona) na pozemku Města 
Újezd u Brna, parc. č. 280 v k. ú. Újezd u Brna. 

64. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1040012186/004 v rámci stavby 
vedené pod označením „Telnice u B., obnova DS, přechod II/380“ 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 
se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Telnice u B., 
obnova DS, přechod II/380“ (jedná se o síť technického vybavení dle energetického 
zákona) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 280 v k. ú. Újezd u Brna. 

65. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.: HO-014330045957/002 pod názvem „Újezd u Brna., rozš. kNN Polášek 
K/2376“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 
IČO: 28085400, 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, 2378/3  v k. ú. Újezd u Brna. 

66. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene č.: HO- 014330045957/002 pod názvem „Újezd u Brna., 
rozš. kNN Polášek K/2376.“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. 
č. 374/1, 373/1, 2378/5, 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, 2378/3  v k. ú. Újezd u Brna. 

67. Zastupitelstvo města schvaluje „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“. Tato směrnice nahrazuje směrnici schválenou Zastupitelstvem města Újezd 
u Brna dne 16.3.2015. 

68. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby zpracovala problém ekologické likvidace 
odpadu pro Základní školu a Mateřskou školu v Újezdě u Brna, včetně vyjádření 
odborníků.  

 
 
 
 

Hradský Karel    ThDr. Jan Hradil Th.D. 
 místostarosta      starosta 


