
USNESENÍ č. 28 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 2.10.2018 

 

 

1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření                      

č. 8 ve výši 0,- Kč.  

2. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9 ve výši -4.307.700,- Kč. Rozpočtové 

opatření je vyrovnané. 

3. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Újezd u Brna, 

IČ: 65266242, ve výši 130.000,- Kč na opravu hodin na kostele sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna. 

4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města 

s příjemcem dotace Římskokatolickou farností Újezd u Brna, IČ: 65266242, ve výši 130.000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

5. Zastupitelstvo města rozhodlo založit Společenství vlastníků jednotek Rozprýmova č. p. 967 a 968. 

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města Újezd u Brna, aby toto rozhodnutí dle zákona 

realizovala. 

7. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít kupní smlouvy s nájemníky, kteří mají s městem podepsánu 

Smlouvu o zajištění výstavby bytu, jeho následném nájmu a prodeji na byty v bytovém domě 

Rozprýmova č. p. 967 a 968 za 1,- Kč. 

8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje Radu města Újezd u Brna zabezpečením realizace 

prodeje bytů v bytovém domě Rozprýmova č. p. 967 a 968 a pověřuje starostu města podpisem 

všech kupních smluv. 

9. Zastupitelstvo města rozhodlo převzít do svého majetku od České republiky – Státního 

pozemkového úřadu, IČ: 01312774, polní cestu C4 v lokalitě „Stará hora“ v k. ú. Újezd u Brna, 

okres Brno – venkov (dále společné zařízení), které bylo pobočkou Brno realizováno podle 

schváleného návrhu pozemkových úprav na pozemcích p. č. 5741 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), p. č. 5735 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 5746 (ostatní plocha, zeleň), 

v katastrálním území Újezd u Brna, uvedené jako součást plánu společných zařízení. 

10. Zastupitelstvo města schvaluje Protokol o předání a převzetí společných zařízení v k. ú. Újezd 

u Brna a pověřuje starostu města podpisem Protokolu. 

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

služebnosti: 16010-043751 VPIC Újezd u Brna, komunikace Stará Hora, uzavřenou mezi Městem 

Újezd u Brna a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 6, 

Praha 3, 130 00, která je zastoupena za základě plné moci společností Vegacom a.s., IČO 

25788680,  Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- 

Kč + DPH v platné sazbě (důvodem odchylky ceny od ceny obvyklé, je skutečnost, že cesta 

označená C4 bude převedena po vybudování do majetku Města Újezd u Brna, a není možné 

zatěžovat stát velkou úplatou za věcné břemeno). Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci 

stavby vedené pod označením 16010-043751 VPIC Újezd u Brna, komunikace Stará Hora -                       

- dálkový zemní metalický kabel. 

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

břemene služebnosti: 16010-043751 VPIC Újezd u Brna, komunikace Stará Hora, uzavřenou mezi 

Městem Újezd u Brna a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, 

Olšanská 6, Praha 3, 130 00, která je zastoupena na základě plné moci společností Vegacom a.s., 

IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 

1.000,- Kč + DPH v platné sazbě (důvodem odchylky ceny od ceny obvyklé, je skutečnost, že cesta 



označená C4 bude převedena po vybudování do majetku Města Újezd u Brna, a není možné 

zatěžovat stát velkou úplatou za věcné břemeno). Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci 

stavby vedené pod označením 16010-043751 VPIC Újezd u Brna, komunikace Stará Hora – 

dálkový zemní metalický kabel. 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO – 

014330049356/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. příp. kNN, Smejkalová 

K/83“ 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 5.000,- Kč 

+ DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením 

„Újezd u B. příp. kNN, Smejkalová K/83“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové 

přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, část parc. č. 73 a 111/2, v k. ú. Újezd u Brna. 

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

břemene č.: HO – 014330049356/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. příp. 

kNN, Smejkalová K/83“ 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 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby 

vedené pod označením „Újezd u B. příp. kNN, Smejkalová K/83“ (umístění distribuční soustavy: 

zemní kabelové přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, část parc. č. 73 a 111/2,                    

v k. ú. Újezd u Brna. 

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby vedené pod označením „Optická přípojka 

NetFree_Újezd u Brna, parc. č. 3287/2“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a NetFree, s.r.o., 

Dornych 486/47b, IČO 28342950, kterou zastupuje na základě plné moci firma Suntel Group, s.r.o., 

Březnická 5602, 760 01 Zlín, IČO 60753447, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.200,- Kč 

+ DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením 

„Optická přípojka NetFree_Újezd u Brna, parc. č. 3287/2“ na pozemku Města Újezd u Brna, část 

parc. č. 5730, 5731, 5732,  k. ú. Újezd u Brna, a p. č. 3624, k.ú. Hostěrádky.  

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby vedené pod označením 

„Optická přípojka NetFree_Újezd u Brna, parc. č. 3287/2“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a 

NetFree, s.r.o., Dornych 486/47b, IČO 28342950, kterou zastupuje na základě plné moci firma 

Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, IČO 60753447, avšak za jednorázovou úplatu ve 

výši 5.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené 

pod označením „Optická přípojka NetFree_Újezd u Brna, parc. č. 3287/2“ na pozemku Města Újezd 

u Brna, část parc. č. 5730, 5731, 5732,  k. ú. Újezd u Brna, a p. č. 3624, k. ú. Hostěrádky.   

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

a kanalizace k novostavbě na ulici Wolkerova, parc. č. 1969 a 1966/2, k. ú. Újezd u Brna, 

na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1908/1 a 1908/5, k. ú. Újezd u Brna, 

uzavřenou mezi stavebníkem: panem …………. Fasorou, nar. ……….,  ……….., Újezd u Brna, 

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

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

stavbu - přípojka vodovodu a kanalizace k novostavbě na ulici Wolkerova, parc. č. 1969 a 1966/2, 

k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1908/1 a 1908/5,                

k. ú. Újezd u Brna, uzavřenou mezi stavebníkem: panem …. Fasorou, nar. …..,  ……, Újezd 

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



19. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě týkající se prodeje pozemku 

ve vlastnictví pana ….. Oravce, ……, Újezd u Brna, p. č. 1363/6, o výměře 116 m
2
, v k. ú. Újezd 

u Brna.  

20. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 

mezi panem …… Oravcem na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé, týkající 

se prodeje pozemku p. č. 1363/6, k. ú. Újezd u Brna.  

21. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 

sportovního zařízení /bývalé koupaliště/ dle výzvy, která bude vyhlášena v říjnu. 

22. Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit fungující radu přípravou administrace žádosti o dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu sportovního zařízení /bývalé koupaliště/. 

 

 

 

 

 Hradský Karel     ThDr. Jan Hradil Th.D. 

 místostarosta                             starosta  

  

 


