
Usnesení č. 29, ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne
13.1.2014 

1. ZM bere na vědomí zprávu  Hlavní inventarizační komise.
2. ZM schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2013.
3. ZM schvaluje přeřazení a vyřazení majetku a ekologickou likvidaci majetku, dle přiloženého

seznamu.
4. ZM ukládá Radě města zabezpečit provedení vyřazení majetku, přeřazení  majetku a

ekologickou likvidaci majetku dle přiloženého seznamu.
5. ZM Újezd u Brna v souladu s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích a

v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce:
1.neuvolněného člena ZM ve  výši 660,- Kč/měsíc;
2.předsedy výboru a komisí  1.560,- Kč/měsíc;
3.členy Rady města 1.910,- Kč/měsíc.
Odměna dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., schváleného vládou dne 18.12.2013 bude
poskytována ode dne 1.2.2014 a v případě  náhradníka ode dne prvního  zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

6. Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního  
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba mateřské školky – jedné
třídy“.

7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního   operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba mateřské školky – jedné třídy“, č.
projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470.

8. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního   operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Přístavba mateřské
školky – jedné třídy“.

9. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 provedené ke dni 31.12.2013. Rozpočtové opatření
je vyrovnané.

10. ZM schvaluje rozpočtové opaření č. 1 . Rozpočtové opatření je vyrovnané.
11. ZM schvaluje objednávku na nákup  vozidla „DACIA DUSTER 4x4 pro  Městskou policii

Újezd u Brna“ pro firmu AUTO POKORNÝ, s.r.o., Okružní 872/25a, 638 00 Brno, která
podala nejvhodnější nabídku do  výběrového řízení.  ZM pověřuje starostu města podpisem
objednávky.

12. ZM rozhodlo  dle  rozhodnutí výběrové  komise, že dodavatelem Sběrného čistícího vozu pro
čistotu bude firma HANNES s.r.o.

13. ZM schvaluje kupní smlouvu na „Nákup samosběrného  čistícího vozu  pro  čistotu
komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna“ s firmou HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu
1157/7, 155 00 Praha 5, která podala nejvhodnější nabídku do výběrového řízení. ZM
pověřuje starostu města podpisem  kupní smlouvy.

14. ZM  schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na „Nákup samosběrného čistícího vozu pro
čistotu komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna“, kde se firma zavazuje, že dodá vůz
do 3 měsíců. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 kupní
smlouvy.

15. Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o čištění veřejné komunikace“ s firmou Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

16. Zastupitelstvo  města pověřuje starostu  města podpisem Smlouvy o čištění veřejné
komunikace.

17. Zastupitelstvo

města Újezd u Brna rozhodlo o ceně za pronájem veřejného prostranství  ve

vlastnictví města  k účelům pro podnikání, a to částku ve výši 150,-

Kč/rok/m . Zastupitelstvo města k tomu  konstatuje, že2



bude vždy cena za dobu, kdy bude k podnikatelským účelům plocha využívána.

18. ZM rozhodlo,  e v místech, kde bude E.ON pokládat el. kabely do země,  bude souběžně
s tímto projektem vytvořen projekt osvětlení města na samostatné sloupové výložníky.

19. ZM rozhodlo, že projekt  el. vedení bude souběžně projektován s osvětlením města jedním
projektantem.

20. ZM rozhodlo všechna neosvětlená místa ve městě vybavit veřejným osvětlením a pověřuje
Radu města určením těchto míst.

21. ZM rozhodlo, aby  k tomuto osvětlení těchto míst byl vypracován projekt.
22. ZM bere na vědomí, že se vybrala na „Tříkrálové sbírce“ částka ve výši 86.650,- Kč.
23. ZM rozhodlo o oslovení  9 firem, které se zaobírají bezpečnostní technologií pro přípravu

kamerového systému pro město Újezd u Brna, viz. příloha.

ThDr. Jan Hradil, Th.D. - starosta                      

Hradský Karel - místostarosta


