
USNESENÍ č. 27 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 12.7.2018 

 

 

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyřadit z důvodu poruchovosti a zastaralosti: 

a) rozhlasovou ústřednu, inv. číslo 383/5/1, pořizovací cena 43.110,- Kč, 

b) rozhlasovou ústřednu, inv. číslo 383/5, pořizovací cena 43.110,- Kč, 

c) bezdrátový rozhlas SARAH, inv. číslo 383000/3, pořizovací cena 93.123,- Kč. 

2.  Zastupitelstvo města rozhodlo demontované zařízení předat k ekologické likvidaci do sběrného 

střediska odpadů. 

3.   Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Janu Jarošovou vyřazením majetku z evidence města. 

4.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout Římskokatolické farnosti Újezd u Brna, 

IČ: 65266242, dotaci ve výši 604.200,- Kč na opravu krovu a střešního pláště věže kostela sv. Petra 

a Pavla v Újezdu u Brna. 

5.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace s příjemcem 

dotace Římskokatolická farnost Újezd u Brna, IČ: 65266242, pro rok 2018 ve výši 604.200,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

6.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout Římskokatolické farnosti Újezd u Brna, 

IČ: 65266242, dotaci ve výši 159.000,- Kč na opravu části vnějších omítek věže kostela sv. Petra 

a Pavla v Újezdu u Brna. 

7.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace s příjemcem 

dotace Římskokatolická farnost Újezd u Brna, IČ: 65266242, pro rok 2018 ve výši 159.000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

8.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 5 s firmou Neurofyzionet s.r.o., 

IČ: 29362954, a pověřuje starostu města podpisem. 

9.  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ve výši 9.007.700,- Kč. Rozpočtové 

opatření je vyrovnané. 

10.  Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout záměr města na využití bývalého vojenského areálu.  

11.  Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemek parc. č. 1280/2, výměra 328 m
2
, k. ú. Újezd 

u Brna od SŽDC, Kounicova 26, Brno, a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu.  

12. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit dotace pro rok 2018 následujícím organizacím o 30% na práci 

s dospělými, či k účelům, které si organizace sami určí /viz. tabulka/. 

Organizace 

Poskytnutá dotace 

na základě 

rozhodnutí ZM 

dne 21.12.2017 

Navýšení o 30% 

Nadační fond JAMIRO 35 000,00 Kč 10 500,00 

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 72 000,00 Kč 21 600,00 

Rybáři Újezd u Brna 16 000,00 Kč 4 800,00 

DFS Šternovjánek, z.s. 21 000,00 Kč 6 300,00 

Babské hody 24 000,00 Kč 7 200,00 

Chasa – hody 24 000,00 Kč 7 200,00 



Organizace 

Poskytnutá dotace 

na základě 

rozhodnutí ZM 

dne 21.12.2017 

Navýšení o 30% 

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 79 000,00 Kč 23 700,00 

Újezdská Rozmarýna z.s. 38 000,00 Kč 11 400,00 

Junák - český skaut 28 000,00 Kč 8 400,00 

SK Újezd u Brna z.s. 
79 000,00 Kč 23 700,00 

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 30 000,00 Kč 9 000,00 

SDH Újezd u Brna 24 000,00 Kč 7 200,00 

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 31 000,00 Kč 9 300,00 

CM Šternovjan, z.s. 21 000,00 Kč 6 300,00 

ČSS, z.s. SSK 0750 - Sportovně střelecký klub 12 000,00 Kč 3 600,00 

Celkem 534 000,00 Kč 160 200,00 

 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro rok 2018 a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č. 1 ke smlouvě. 

14. 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 2018 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.  

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna pro rok 2018 a pověřuje starostu města podpisem dodatku 

č. 1 ke smlouvě. 

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace DFS Šternovjánek,z.s. pro rok 2018 a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č. 1 ke smlouvě. 

17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace s Ivetou Kamenickou – „Babské hody“ pro rok 2018 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

18. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Viktorem Frajem – „Petropavelské hody“ pro rok 2018 a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

19. 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 2018 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

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

s příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna, z.s. pro rok 2018 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 Junák - Český skaut pro rok 2018 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 SK Újezd u Brna pro rok 2018 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 SHM Klub Újezd u Brna pro rok 2018 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 SDH Újezd u Brna pro rok 2018 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 Tylovo divadlo Újezd u Brna pro rok 2018 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 CM Šternovjan, z.s. pro rok 2018 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 ČSS, z.s. SSK 0750 Újezd u Brna pro rok 2018 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. 

28. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení 

„SMART MĚSTO“. 

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

č.: HO – 014330048621/002 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, 

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 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, část parc. č. 1236, v k. ú. Újezd u Brna. 

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

břemene – umístění distribuční soustavy - „Újezd u B., příp. kNN Stuchlík K/1247“ uzavřenou 

mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice, 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, část parc. č. 1236, v k. ú. Újezd u Brna. 

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

č.: HO – 014330048619/001, 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, 

IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 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 -    

- zemní kabelové přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, část parc. č. 767/3 a 767/1,             

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 B. rozš. kNN, Obec multi hřiště“, uzavřenou mezi 

Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 

49 České Budějovice, 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 – zemní kabelové přípojky NN) na pozemku 

Města Újezd u Brna, část parc. č. 767/3 a 767/1, v k. ú. Újezd u Brna. 

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

č.: HO – 014330048720/001, v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN, 

Klemová K/346“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 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 B. rozš. kNN, Klemová K/346“ (umístění distribuční soustavy -         

- zemní kabelové přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, část 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 B. rozš. kNN, Klemová K/346“ uzavřenou mezi 

Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice, 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 B. rozš. kNN, 

Klemová K/346“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN) na pozemku Města 

Újezd u Brna, část parc. č. 318, v k. ú. Újezd u Brna. 

35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – přípojka vodovodu 

a kanalizace k nemovitosti na ulici U Hřiště, parc. č. 2376, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku 

ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 2378/5 a 374/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi 

stavebníkem: panem ………….. Poláškem (nar. …......), ………………….., 634 00 Brno - Chrlice, 

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

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

stavbu - přípojka vodovodu a kanalizace k nemovitosti na ulici U Hřiště, parc. č. 2376, k. ú. Újezd 

u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 2378/5 a 374/1, k. ú. Újezd 

u Brna, mezi stavebníkem: panem ………….. Poláškem (nar. …......), ………………….., 634 00 

Brno - Chrlice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé. 

37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – přípojka vodovodu 

k nemovitosti na ulici Na Zahrádkách, parc. č. 1632/2, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku 

ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1632/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: 

manželi ………  a …..  Jirgalovými, oba bytem……, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem 

Újezd u Brna na straně druhé.  

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

stavbu - přípojka vodovodu k nemovitosti na ulici Na Zahrádkách, parc. č. 1632/2, k. ú. Újezd 

u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1632/1, k. ú. Újezd u Brna, 

mezi stavebníkem: manželi……… a ……… Jirgalovými, oba bytem …….., Újezd u Brna, 

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

 

 



39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – sjezd a nájezd 

k místní komunikaci – silnice ulice 9. května, Újezd u Brna, na pozemku parc. č. 1014, k. ú. Újezd 

u Brna (který je ve vlastnictví Města Újezd u Brna) za účelem zrealizování – napojení parkovacího 

stání k rodinnému domu č. p. 801, ulice ……., Újezd u Brna, mezi stavebníkem: paní …….. 

Šiftovou ,  ulice ……, 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 o právu provést 

stavbu - sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice 9. května, Újezd u Brna, na pozemku 

parc. č. 1014, k. ú. Újezd u Brna (který je ve vlastnictví Města Újezd u Brna), za účelem 

zrealizování – napojení parkovacího stání k rodinnému domu č. p. 801, ……., Újezd u Brna, mezi 

stavebníkem: paní ……… Šiftovou, ul. ………, Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd 

u Brna na straně druhé.  

41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1908/7, k. ú. Újezd u Brna 

(který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 1908/1 dle geometrického plánu č. 1800-8/2018 

na pozemek parc. č. 1908/7, který bude prodán, a pozemek parc. č. 1908/1, který zůstane 

ve vlastnictví města Újezd u Brna), o celkové výměře 36 m
2
, před RD č. p. 1086, ulice ….., Újezd 

u Brna, manželům ……. a ….. Kukolovým, oba bytem ……., Újezd u Brna, a to za cenu          

450,- Kč/m
2
 (bude připočteno DPH v platné sazbě). 

42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy – prodeje 

pozemku parc. č. 1908/7, k. ú. Újezd u Brna (který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 1908/1, 

dle geometrického plánu č. 1800-8/2018 na pozemek parc. č. 1908/7, který bude prodán, a pozemek 

parc. č. 1908/1, který zůstane ve vlastnictví města Újezd u Brna), o celkové výměře 36 m
2
,                

v k. ú. Újezd u Brna, uzavřené mezi panem …… a paní ……Kukolovými, oba bytem ……….., 

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

43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit pozemek  parc. č. 322/5, o výměře 55 m
2
, 

a pozemek parc. č. 322/11, o výměře 69 m
2
, oba pozemky v k. ú. Újezd u Brna, od pana ……. 

Klašky, ……, Újezd u Brna, za cenu 1.000,- Kč/m
2
. 

44. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy – odprodeje 

pozemku parc. č. 322/5, o výměře 55 m
2
, a pozemku parc. č. 322/11, o výměře 69 m

2
, oba pozemky 

v k. ú. Újezd u Brna, od pana ……. Klašky, ……, Újezd u Brna, - uzavřenou mezi panem ….. 

Klaškou, nar. …., bytem …….., Újezd u Brna na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně 

druhé. 

45. Zastupitelstvo města ukládá advokátní kanceláři Mgr. Ivo Nejezchleba, aby provedla, poté 

co obdrží žádosti o vrácení přeplatku za nájemné, právní rozbor.  

  

 

 

 

Hradský Karel     ThDr. Jan Hradil Th.D. 

 místostarosta                             starosta    

 

 


