
USNESENÍ Č. 5 – ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
(DÁLE JEN ZM), KONANÉHO DNE 7.2.2011
 

1. ZM bere na vědomí zprávu podanou Policií ČR, Obvodním oddělením Židlochovice týkající
se bezpečnostní situace ve městě Újezd u Brna za rok 2010.

2. ZM rozhodlo požádat o dotaci na opravu nebo rekonstrukci městského koupaliště.
3. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na vypracování studie na rekonstrukci městského

koupaliště.
4. ZM rozhodlo vyhlásit soutěž na dodavatele projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení na rekonstrukci koupaliště.
5. ZM se rozhodlo objednat u firmy Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. projektovou

dokumentaci na propojení vodovodního řadu – ul. 9. května – Nádražní, k vodoprávnímu
řízení. Dále VaK Vyškov zabezpečí inženýrskou činnost až do nabytí právní moci
vodoprávního řízení, a tovše za cenu 53.570,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

6. ZM přijalo bez výhrad zápis z kontrolního dne konaného 18.1.2011, který se týká nového
územního plánu.

7. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
majitelem pozemku JMK a městem Újezd u Brna,a to na akci „Prodloužení kanalizačního
řadu k rodinnému domu“ na pozemku p.č. 1946, zapsaném na LV č. 1863, k.ú. Újezd u Brna
za úplatu 50,- Kč/ bm. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

8. ZM rozhodlo nabídku firmy VKS PaP a.s., Újezd u Brna na odkoupení pozemků
neakceptovat.

9. ZM rozhodlo odložit využití oplocených prostor vedle ČOV do příštího zasedání ZM včetně
zřízení útulku pro psy.

10. ZM přijalo výsledek a předložené protokoly týkající se pronájmu prostory v objektu Telefonica
O2 pro oční optiku, ale o výsledném pořadí nerozhodlo, protože prostory k tomu
předpokládané nejsou prozatím volné. Po uvolnění prostor bude pronájem prostor znovu
v ZM projednán.

11. ZM rozhodlo pojmenovat po čestném občanovi města JUDr. Janu Haluzovi zelenou plochu
před MěÚ, která ponese název „Park JUDr. Jana Haluzy“.

12. ZM rozhodlo, pokud bude přesně určen rodný dům JUDr. Jana Haluzy a pokud nový majitel
domu vydá souhlas, osadit tento dům pamětní deskou.

13. ZM rozhodlo na oslavu narozenin JUDr. Jana Haluzy uspořádat pohoštění. Zastoupeno bude
město a JMK.

14. ZM rozhodlo být součinné při svěcení resp. při primiční bohoslužbě pana arch. Jiřího Jeniše
a poskytnout částku ve výši 10.000,- Kč na přípravu prostory k primiční bohoslužbě, popř. se
spoluúčastnit na vydání malé publikace k tomuto svěcení. Dále poskytne město součinnost
zaměstnanců a propůjčí školní kuchyni při ZŠ Újezd u Brna.

15. ZM rozhodlo poskytnout lešení a zaměstnance pro nátěr fasády farního úřadu a dále uhradí
náklady na materiál spojený s nátěrem fasády.

16. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana Ivana Komínka, Vihohrádky 85, Újezd u Brna
o odkoupení pozemku ve vlastnictví města p.č. 1279/2, k.ú. Újezd u Brna.

17. ZM rozhodlo vzhledem k technickému stavu neotevírat a ani nepronajímat koupaliště
v sezoně 2011.

18. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 3004, k.ú. Telnice.
19. ZM rozhodlo poskytnout Policii ČR, Brno-venkov částku ve výši 15.000,- Kč na tisk 40.000,-

ks letáků pro seniory ohrožené trestnou činností.
20. ZM rozhodlo požádat JMK o dotaci na vydání odborně populární publikace „THONET-

MUNDUS A TI DRUZÍ“ s tím, že JMK poskytne částku ve výši 135.000,- Kč, autor Jiří Uhlíř

Ú



50.000,- Kč a město Újezd u Brna částku ve výši 80.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města
podáním žádosti na JMK a pověřuje starostu podpisem smlouvy s JMK. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy s nakladatelstvím, které publikaci vytiskne.

21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy Újezd u Brna z 31.1.2011 a souhlasí s tím, aby
MŠ zakoupila program školního stravování v ceně 30.000,- Kč. O tuto částku bude MŠ
navýšen rozpočet.

22. ZM rozhodlo, že vojenský areál, který obdrželo město od Ministerstva obrany ČR
bezúplatným převodem, nebude provozovat město, ale areál bude pronajat. Využití celku
nebo části nemovitosti bude vždy městem samostatně konzultováno a odsouhlaseno.

23. ZM rozhodlo pronajmout vojenský areál firmě CERTUS spol.s.r.o. teprve poté, co bude
nájemní smlouva řádně připomínkována a doplněna o návrhy, které zabezpečí, aby město
Újezd u Brna jako pronajímatel mělo vliv na to, co bude v tomto areálu provozováno.

24. ZM rozhodlo, aby na webové stránky města nebyly umístěny veškeré žádosti o byty.
25. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Zelených, bytem Legionářksá 333, Újezd u Brna

a poskytnout příspěvek při narození dítěte ve výši 5.000,- Kč po doložení rodného listu dítěte.
26. ZM rozhodlo vypovědět smlouvu s provozovatelem KTV – firmou C3, Myslivní 21, Brno,

avšak výpověď musí zabezpečit právník a musí být zaručena jistota okamžitého pokračování
ve vysílání KTV města.

27. Zastupitelstvo města rozhodlo ponížit původně stanovené položky sazebníku úhrad
za poskytování informací dle zákona zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, takto: Schvaluje se novelizace vnitřní směrnice stanovující postup při
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a sazebník úhrad.
– výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:
A) pořízení kopií 
 
   1. Kopírování černobílé: 
- Formát A4 jednostranný…………………2,- Kč/A4 
- Formát A4 oboustranný………………….4,- Kč/A4 
- Formát A3 jednostranný…………………4,- Kč/A3 
- Formát A3 oboustranný………………….6,- Kč/A3
  
   2. Tisk černobílý na tiskárnách PC 
- Formát A4 jednostranný…………………2,- Kč/A4 
- Formát A4 oboustranný………………….4,- Kč/A4 
 
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městským
úřadem Újezd u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku. 
 
3. Skenování: 
- Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování viz. bod 1. tohoto Sazebníku. 
 
B) opatření technických nosičů dat 
  
- nenahrané CD…………………………………..10,- Kč/1ks 
- nenahrané DVD………………………………...15,– Kč/1ks 
  
C) odesílání informací žadateli 
  
- náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb 
  
D) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 
  
- osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – přesáhne-li doba
zpracování a vyhledání informace 1 hodinu, je za každou další započatou hodinu účtována
žadateli částka 201,- Kč.

28. ZM bere na vědomí, že na funkce za zemřelého Ing. Zdeňka Mácu byli jmenováni: 
- Ing. Antonín Dvorník - zástupce města pro pozemkovou úpravu



- ThDr. Jan Hradil Th.D - zástupce města pro zpracování nového územního plánu 
- Ing. Pavel Petlák - předseda bytového družstva 
- Roman Martečík - předseda stavební komise


