
USNESENÍ č. 28, ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) ze dne
9.12.2013 

1. ZM schválilo předložený rozpočet  na rok 2014.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. ZM pověřuje  příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní provedením rozpočtového

opatření č. 11 ke dni 31.12.2013 i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu, či dojde
k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na prvním veřejném zasedání bude
Zastupitelstvo města s tímto provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno.

4. ZM bere na vědomí předložený  zápis z kontrolního výboru.
5. ZM rozhodlo  pořídit kamerový systém pro bezpečnost města, včetně bezpečnostního pultu

ochrany.
6. ZM rozhodlo přijmout pořadí nejvýhodnější nabídky  na akci:  „Revitalizace zeleně v parku u

koupaliště v Újezdě u Brna“ tak, jak rozhodla Rada města, a to v tomto pořadí
1. KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno;
2. RAUDO v.d. invalidů, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk;
3.  ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc;
4. Ing. Jiří Vrba, Nádražní 155, 664 08 Blažovice.

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo  směnit pozemky ve vlastnictví  města Újezd u
Brna: p. č. 2128 o výměře 616 m ,  p. č.  2171 o výměře 59 m , p. č. 2172 o výměře 37 m ,
p. č. 2173 o výměře 9 m , p. č. 2174 o výměře 17 m , p. č. 2175 o výměře 175 m , p. č. 2217
o výměře 43 m , p. č. 2218 o výměře 390 m , p. č. 2260 o výměře 36 m , p. č. 2261 o
výměře 47 m , p. č. 2262 o výměře 40 m , p. č. 2263 o výměře 32 m , p. č. 2304 o výměře
20 m , p. č. 2305 o výměře 57 m , p. č. 2306 o výměře 127 m , p. č. 2307 o výměře 39 m , p.
č. 2308 o výměře 38 m , p. č. 2309 o výměře 125 m , p. č. 2310 o výměře 22 m , p. č. 2311 o
výměře 17 m , p. č. 2401 o výměře 295 m , k.ú. Hostěrádky-Rešov, o celkové výměře 2241
m  za       pozemky ve vlastnictví Obce Hostěrádky-Rešov: p. č. 3294 o výměře 2252 m , p.
č. 3313 o výměře 1609 m , p. č. 3323 o výměře 287 m , p. č. 3328 o výměře 680 m ,
p. č. 2090/1 o výměře 301 m , k.ú. Újezd u Brna, o celkové výměře 5.129 m /viz. situační
plánek/. Vzhledem k nižší výměře pozemků ve vlastnictví Města Újezd u Brna bude zbylá
část pozemků ve vlastnictví Obce Hostěrádky-Rešov odkoupena Městem Újezd u Brna za 
částku ve výši 20,-  Kč/m . Odkoupená část pozemků je o výměře 2888 m , celková cena za
pozemky činí 57.760 Kč. ZM pověřuje starostu města k podpisu směnné  smlouvy.

8. ZM pověřuje Radu města, aby  započali s projektovou přípravou na  zbudování prostory
městské  knihovny a dále, aby Rada města zabezpečila dokončení rekonstrukce bytů v dané
nemovitosti a připravila celou nemovitost ke kolaudaci.

9. ZM přijalo výčet poskytnutých příspěvků organizacím v roce 2013 a k těmto nemá výhrady.
10. ZM přijalo bez výhrad schválené příspěvky na rok 2014 vyjmenovaným organizacím. 

Schválené příspěvky na rok 2014

bangladéšské děti-Khya 6 600,00

Členský příspěvek Austerlitz 9 500,00

Nadační fond JAMIRO 20 000,00

OS Tylovo divadlo 20 000,00

Nadační fond ZŠ 35 000,00

Svaz diabetiků 10 000,00

OS Rybáři 31 000,00
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Schválené příspěvky na rok 2014

Babské hody 22 000,00

Chasa - hody 35 000,00

TJ Sokol 25 000,00

OS Újezdská Rozmarýna 15 000,00

Junák 15 000,00

SK Kopaná 25 000,00

SHM Klub Újezd u Brna 20 000,00

Celkem 289 100,00

Římskokatolická farnost 300 000,00

Evangelická farnost 300 000,00

Naše malé dítě 165 000,00

11. ZM bere na vědomí, že město obdrželo dotaci od JMK  ve výši 200.000,- Kč na policejní
auto.

12. ZM rozhodlo zakoupit pro městskou policii vůz  DACIA DUSTER, 4 x 4 diesel.
13. ZM rozhodlo starý  policejní vůz přeřadit do sociálních služeb města za účelem dovozu a

odvozu občanů města k lékaři, aj.
14. ZM rozhodlo, aby s fi. KORDIS JMK byl podepsán dodatek č. 10 k původní smlouvě. ZM

pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
15. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK zahrnující

nadstandard pro rok 2014 s fi. KORDIS a  ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
16. ZM rozhodlo podepsat dodatek  č. 16 ke smlouvě č. P/04/99 o provozování zařízení

vodovodu. Tento dodatek je podepsán mezi Městem Újezd u Brna a VaK Vyškov. a.s., ZM
ukládá starostovi města  podepsat s VaK Vyškov  tento dodatek.

17. ZM ukládá Radě města,  aby vybrala a zakoupila plošinu, která by byla vhodná pro práce ve
městě /osvětlení, atd./ .

18. ZM  rozhodlo, že pozemky, na kterých stojí stavby města a jsou v majetku soukromých osob,
bude město vykupovat za částku ve výši 450,- Kč/m , náklady s geodetickým zaměřením
pozemku budou na straně města. Na straně druhé pozemky  města, které stojí pod
nemovitostmi soukromých osob, bude prodávat město za  částku ve výši 450,- Kč/m ,
geodetické zaměření pozemku bude  na náklady soukromých osob /stavebníka/. Bude-li
město,  po vyvěšení záměru,  prodávat pozemek města, který bude sloužit k výstavbě
nemovitosti, bude  činit cena za 1m  -  1.000,- Kč,  pokud nabídka po vyvěšení nebyla vyšší, 
zaměření provede ten, kdo hodlá pozemek koupit.

19. ZM rozhodlo zakoupit 100 ks Betléma Újezd u Brna za 70,- Kč/kus.
20. ZM rozhodlo poskytnout po 1 ks Betlému  členům ZM, zaměstnancům  MěÚ, ZŠ a MŠ.

Zbytek bude poskytnut ZŠ, kde rozhodnou o přidělení nejlepším žákům.
21. ZM  rozhodlo poskytnout každému zastupiteli   1 vstupenku na městský ples zdarma.
22. ZM akceptuje  rozhodnutí Rady města ze dne 2.12.2013 a schvaluje pořadí nejvhodnější

nabídky na akci: „Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve 
Městě Újezd u Brna“  v tomto pořadí:
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1) HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha - 3.259.740,- Kč včetně DPH;
2) FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 73, 767 01 Lutopecny - 3.310.560,- Kč, včetně DPH.
ZM   pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

23. ZM bere na vědomí, že Rada města rozhodla o pořadí nabídek na pronájem prostor bývalé
 cukrárny v objektu radnice:
1.Zuzana Říhová, Měnín 496
2.Lenka Hartmanová, Marcela Karlíková, Na zámečku 377, Újezd u Brna.
ZM  pověřuje starostu města podpisem smlouvy s paní Zuzanou Říhovou, bytem         Měnín 
496.

 Th.Dr. Jan Hradil, Th.D. - starosta              

Hradský Karel - místostarosta


