
USNESENÍ  č.  8 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále i ZM), konaného dne
16. 11. 2015

1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
č. 9 schválené  radou města dne 31. 8. 2015.

2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
č. 10 schválené radou města dne 14. 9. 2015.

3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
č. 11 schválené radou města dne 19. 10. 2015. 

4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku

veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd u Brna. Kontrola byla
provedena  dne 22. 9. 2015. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

6. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku
veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u Brna. Kontrola byla
provedena ve dne 22. 9. 2015. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

7. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí zápis kontrolního a
finančního výboru, který se konal dne 19. 10. 2015.

8. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí  Protokol o dílčím
přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Závěr: „Na základě
provedeného přezkoumání je možno konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vedení
účetnictví města probíhá v roce 2015 v souladu s obecně závaznými předpisy. Město má
zaveden systém vnitřních kontrol a provádí kontroly podle přijatého „Kontrolního řádu“.

9. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s účetní závěrkou za III. Čtvrtletí roku 2015 Města
Újezd u Brna. Čtvrtletní závěrky jsou pravidelně zveřejňovány na webu města.

10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje plán společných zařízení, který je součástí
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Těšany.

11. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 1280  o výměře 1286 m  v k. ú. Újezd
u Brna od SŽDC , Dlážděná 1003/7, Praha 11000 Praha-Nové Město  a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

12. Zastupitelstvo města rozhodlo oplotit pozemky p. č. 2404, 2405, 2406, 2407, část p. č. 374/1,
p. č. 432 a část pozemku p. č. 2378/3, k. ú. Újezd u Brna, které jsou ve vlastnictví města
Újezd u Brna a budou sloužit  jako zázemí pro mobilní kompostárnu s technologií
kompostování ve vacích na pozemcích. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit zázemí pro 
mobilní kompostárnu s technologií kompostování ve vacích na pozemcích města  – p. č.
2404,2405,2406,2407, část p. č. 374/1, p. č. 432.

13. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit výběrové řízení na  zpracovatele projektu  změny č. 1
územního plánu  města Újezd u Brna a  ukládá radě města,  aby do 14 dnů vyhlásila
výběrové řízení na zpracovatele projektu  změny č. 1 územního plánu Města Újezd u Brna.
Zastupitelé předloží své požadavky  na podmínky tohoto výběrového řízení.

14. Zastupitelstvo města rozhodlo o postupu, kterému bude předcházet rozhodnutí o vypracování
nového územního plánu  města:
a/  projekt pro protipovodňová opatření;
b/  rozhodnutí o zahájení jednoduché pozemkové úpravy, kdy podkladem pro JPU je projekt
protipovodňového opatření
c/ poté posoudí  zastupitelstvo města podklady a rozhodne o zahájení nového územního 
plánu  města.

15. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat, v souvislosti s projektovou dokumentací na
protipovodňová opatření, provedení Jednoduché pozemkové úpravy.

16. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce
ubytovny SK  Újezd u Brna“, dle vypracované projektové dokumentace projekční kanceláří
AD Plan Design a pověřuje radu města, aby toto zabezpečila. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města stanovením zadávacích podmínek a hodnotících  kritérií tak, aby bylo výběrové
řízení na dodavatele vyhlášeno do konce měsíce listopadu  2015.

17. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat studii rybníku v  lokalitě Šmoldus na pozemcích města.
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18. Zastupitelstvo města rozhodlo, vzhledem k podmínkám dotace na navýšení povinného sběru
děleného odpadu, že v daném vyhlášeném dotačním titulu  nebude o dotaci  na  podzemní
kontejnery žádat.

19. Zastupitelstvo města rozhodlo provést dostavbu Obřadní síně dle projektové dokumentace
Ing. Petra Vrátného.

20. Zastupitelstvo města rozhodlo zabezpečit financování akce „ Dostavba Obřadní síně“ z
hypotečního úvěru a pověřuje starostu jednáním s bankou a podpisem úvěrové smlouvy.

21. Zastupitelstvo města  rozhodlo  pořídit nové přechody tam, kde bude možné je zbudovat.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo na tyto přechody požádat o dotaci. Dále poté,  co budou 

určena místa, toto zadat projektantovi, aby připravil stavební povolení, nebo územní
rozhodnutí.

23. Zastupitelstvo města rozhodlo, že bod č. 23  - prodej nemovitosti  č. p. 876 a 961 bude
stažen z projednání, ale materiály, které budou  shromážděny, budou archivovány tak, aby
mohly být v případě potřeby použity.

24. Zastupitelstvo města rozhodlo o předání symbolického klíče od města s označením č. 14
panu Vladimíru Peclovi za zásluhy o Peclův mlýn, který poskytoval širokému okolí práci, ale i
sociální pomoc občanům města.

25. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby v bývalé lokalitě „Peclova mlýna“ vznikla nově
pojmenovaná ulice „Za mlýnem“.

26. Zastupitelstvo města  rozhodlo zpoplatnit vstupy do komunikací a chodníku následovně:
Při narušení nového živičného povrchu komunikace    20.000,- Kč.
Při narušení povrchu staré komunikace                           5.000,- Kč.
Při narušení povrchu starého chodníku                            1.000,- Kč.
Při narušení  povrchu u nového chodníku                        3.000,- Kč.

27. Zastupitelstvo Města Újezd u Brna  rozhodlo, že než  Město Újezd u Brna obdrží platbu ze
SFŽP na akci „CZ.102/4.1.00/13.22547 Pořízení mobilní kompostárny s technologií
kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna“,  předfinancuje tuto akci úvěrem od
Komerční banky Brno-venkov ve výši 6.258.000,- Kč. Po obdržení dotace ze SFŽP bude
výše uvedená částka okamžitě vrácena zpět  KB Brno-venkov. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem smlouvy s KB Brno-venkov na výše uvedenou akci. 


