
USNESENÍ č. 34, ze zasedání Zastupitelstva města Újezdu u Brna (dále jen ZM), konaného
dne 30. 6. 2014 

1. ZM bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové
opatření je vyrovnané. Projednáno v Radě města dne 27. 5. 2014.

2. ZM bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové
opatření je vyrovnané. Projednáno v Radě města dne 2. 6. 2014. 

3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
4. ZM rozhodlo pořídit změnu územního plánu města Újezd u Brna č. 1.
5. ZM rozhodlo, aby byla přijata navržená protipovodňová opatření jako společná zařízení, a to

takto: všechna protipovodňová opatření, prokonzultovaná a navržená Povodím Moravy, mají
být do pozemkové úpravy zařazena jako společná zařízení.

6. ZM rozhodlo, že protipovodňová opatření budou stavěna  zaráz, aby nedošlo k poškození
dalších lokalit.

7. ZM bere na vědomí zprávu „Projekty města již připravené“.
8. ZM přijalo seznam stavebních povolení pro stavby města
9. ZM rozhodlo, aby chodníky v parku u koupaliště provedla dle projektové dokumentace

pracovní skupina města.
10. ZM rozhodlo, aby veřejné osvětlení v parku u koupaliště provedla vlastními silami pracovní

skupina města /výkopy, aj./ a odbornou práci aby provedla firma Jiří Hanák.
11. ZM rozhodlo, v souladu se závěry hodnotící komise, o nejvhodnější nabídce akce „Kamerový

systém města – projektová dokumentace“ v tomto pořadí:
1. BASE SYSTÉM spol. s r.o., Šeříkova 12, 696 18 Lužice;
2. FALKON SECURITY, s.r.o., Masarykova 25/27, 602 00 Brno; 
3. TRADE FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou BASE SYSTÉM spol. s r.o.,
Šeříkova 12, 696 18 Lužice. ZM ukládá místostarostovi města provést kompletní administraci
výběrového řízení.

12. ZM rozhodlo, v souladu se závěry hodnotící komise, o nejvhodnější nabídce akce „Veřejná
knihovna a sociální byty“ v tomto pořadí: 
1. INTERIER MONT – Roman Martečík, nám. Zbyňka Fialy 3, Sokolnice;
2. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín;
3. Woodwork SERVICE s.r.o., Syrovice 213;
4. BAUMAT spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno;
5. POWER BA s.r.o, Masarykova 31/427, Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou INTERIER MONT – Roman
Martečík, nám. Zbyňka Fialy 2, Sokolnice.

13. ZM, v souladu se závěry hodnotící komise, o nejvhodnější nabídce na akci „Přístavba
mateřské školy – jedné třídy v Újezdě u Brna“ v tomto pořadí
1. POWER BA s.r.o., Masarykova 31/427, Brno;
2. VASTO spol.s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín;
3. BAUMAT spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno;
4. Interiér MONT – Roman Martečík, nám. Zbyňka Fialy 3, Sokolnice;
5. PM REALSTAV INVEST s.r.o.,,Rosická 333, Tetčice;
6. STAVBY SALAJ, s.r.o., Krasická 361/53a, Prostějov.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou POWER BA s.r.o.,
Masarykova 31/427, Brno.

14. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele akce „Zateplení tělocvičny v ZŠ“.
15. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele kompostárny, včetně technického

zařízení. ZM ukládá Radě města připravit podmínky výběrového řízení a zahájit výběrové
řízení dle podmínek uděleného dotačního titulu.

16. ZM rozhodlo, aby byla zadána studie inženýrských sítí, včetně chodníku a vozovky lokality
„Za tratí“.

17. ZM rozhodlo pořídit projektovou dokumentaci dle pořízené studie pro lokalitu „Za Tratí“ na
inženýrské sítě. ZM ukládá Radě města, aby připravila a zadala podmínky pro výběrové
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řízení na studii, ale i pro VŘ pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, včetně
realizační dokumentace /plyn, voda, kanalizace, chodníky, komunikace/.

18. ZM rozhodlo, aby projektová dokumentace – velitelství Stará hora měla změnu zdroje
vytápění, a to na vytápění dřevem /peletkami/. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila
projekt tohoto vytápění, aby bylo možno požádat o dotaci.

19. ZM rozhodlo požádat o dotaci na zateplení bývalého vojenského objektu s tím, že bude
požádáno o dotaci až poté, co bude žádost doplněna o projektovou dokumentaci na vytápění
peletkami.

20. ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u Brna částku ve výši 700.000,- Kč na úpravu hřiště
házené, dle doložené projektové dokumentace s tím, že rozdíl mezi cenou realizační a
poskytnutou dotací si TJ Sokol uhradí z vlastních zdrojů.

21. ZM bere na vědomí, že ještě není dokončen projekt pro výtah v ZŠ, ale na svém rozhodnutí
zbudovat výtah v ZŠ trvá.

22. ZM rozhodlo přijmout plánované akce pro r. 2014 -2016.
23. ZM rozhodlo přijmout cenovou nabídku firmy Jiří Hanák na osvětlení lokality parku u mlýna

ve výši 183.860,- Kč a dílo firmě zadat. ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo.
24. ZM rozhodlo prodat 2/3 pozemku p. č. 4189, k. ú. Žatčany,  který je ve vlastnictví města

Újezd u Brna, Obecnímu úřadu Žatčany za cenu 14,- Kč/m . ZM ukládá ST podepsat kupní
smlouvu.

25. ZM rozhodlo revokovat rozhodnutí ZM ze dne 25. 2. 2013, a to odkoupit pozemek p. č.
3258/121  k. ú. Újezd u Brna o výměře 4043 m  za cenu 350,- Kč/m .

26. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna o výměře 4043 m  za cenu
380,- Kč/m . ZM ukládá starosta města podepsat kupní smlouvu.

27. ZM rozhodlo směnit pozemky ve vlastnictví města Újezd u Brna, a to: část pozemku p. č. 72
o výměře 78 m a část pozemku p. č.  127/1, k. ú. Újezd u Brna o výměře 837 m (celkem o
výměře 915 m ) za část pozemku p. č. 246 o výměře 212 m , část pozemku p. č. 245/1 o
výměře 680 m a pozemek p. č. 245/4 o výměře 23 m  ve vlastnictví SÚS JMK.
ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

28. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti  římsko- katolické farnosti o dotaci na dva kotle pro vytápění
kostela a oratoře.  ZM má za to, že toto je možno pořídit ze zdrojů farního úřadu, avšak na
druhou stranu se delší čas jedná ve věci opravy kamenné zdi kolem kostela na ul.
Komenského, kdy ZM rozhodlo na toto přispět alikvotní částí ve výši 35% z celkové
vynaložené části na opravu tarasu.

29. ZM bere na vědomí, že dne 30. 6. 2014 byla zahájena II. etapa stavby „II/418 – průtah ul.
Komenského“.

30. ZM rozhodlo, dle připravené projektové dokumentace  II/418 firmou SÚS, postavit tu část,
která není povinností SUS Brno-venkov, ale je investicí města.

31. ZM rozhodlo zadat část akce „II/418  Újezd u Brna, ul. Komenského“, firmě Inženýrské
stavby, Brno spol. s r.o. dle soutěže a cenové nabídky, kterou zpracovalo SÚS JMK. ZM
souhlasí s cenou, která činí 1.750,145,13 Kč, viz rozpočet, od toho je však zapotřebí odečíst
částku ve výši 197.256,67 Kč  -  chodníky, které jsou již hotové.

32. ZM bere na vědomí, že bude nutno, díky některým zálivům v komunikaci na ul. Komenského,
vykácet některé stromy.

33. ZM rozhodlo, do doby vyřízení řádného důchodu pana Josefa Kalvody, občana města Újezd
u Brna, připlácet Domovu pro seniory, Sokolnice částku ve výši 5.605,- Kč/měsíc.

34. ZM rozhodlo realizovat cyklostezku mezi obcemi Hostěrádky – Rešov – Újezd u Brna –
Žatčany.

35. ZM rozhodlo, aby chodník na ul. Komenského, který nebyl předmětem soutěže, ani dodatku
č. 2, v případě firmy POZEMSTAV, byl dokončen bez VŘ oslovením jednoho, a to tedy firmu
POWER Ba s.r.o., Masarykova 31, Brno. Jedná se o 108 m , v provedení červené dlažby,
cena 900,- Kč/m . ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu s výše uvedenou firmou.

36. ZM vydalo souhlas s uzavřením smluv, týkajících se zřízení věcných břemen na pozemcích
města, a to za rok 2013 a k dnešnímu dni, tj. 30. 6. 2014.

37. ZM rozhodlo, že pro volební období  2014-2018 bude voleno 15 členů do zastupitelstva
města.

38. ZM schvaluje návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Újezd u Brna a firmou ZERA – zemědělská
a ekologická regionální agentura, o. s., Náměšť nad Oslavou na zabezpečení managementu
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projektu „Revitalizace zeleně v parku u koupaliště Újezd u Brna „za cenu 40.000,- Kč + DPH.
ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.

39. ZM schvaluje  Smlouvu o dílo mezi Městem Újezd  u Brna a firmou Ing. Stanislav Kopecký,
MBA, Brno, na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Veřejná
knihovna a sociální byty“. Cena za zajištění výběrového řízení činí 10.000,- Kč. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

40. ZM schvaluje smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Městem Újezd u Brna a
firmou SOFIS GRANT s.r.o., Praha 4-Podolí, na zajištění výběrového řízení na dodavatele
akce „Pořízení mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro Město Újezd u
Brna“ a zajištění administrace projektu ve fázi implementace a závěrečného vyhodnocení.
Cena za provedení těchto služeb činí celkem 86.515,- Kč, včetně DPH. ZM pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o poskytování poradenských služeb.

41. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2012  uzavřené mezi Městem
Újezd u Brna a firmou Ing. Stanislav Kopecký, MBA, Brno, na opětovné zajištění výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací akce „Přístavba mateřské školy – jedné třídy v Újezdě
u Brna“. První výběrové řízení bylo zrušeno pro nedostatky ve výkazu výměr zadávací
dokumentace a oslovení uchazeči nemohli objektivně zpracovat svoje nabídky. Cena za
zajištění opětovného výběrového řízení činí 15.000,- Kč.  Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1.

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


