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co přát?

ZPRAVODAJ
Ú J E Z D  U  B R N A

Naši pracovNíci zasadili celkem 37 dubů

výsadba dubů u hřbitova. ve středu 19. září zde byl vysazeN Nový dubový háj

Jsme tady již opravdu jako vedení dlouho. Vystřídalo se mnoho zastupitelstev. Někteří zastupitelé byli 
velmi aktivní, pracovití, ale to už je otázka svědomí každého z nás. Za poslední 4 roky se Rada města sešla 
celkem 167x v tomto volebním období. Zastupitelstvo města se šlo 28x za celé volební období.

Co víc k tomu říct? Existují přesné dokumenty, co a kdo inicioval k projednání, kdo a co navrhoval, kdo 
a co zbudoval. V tom je pravý smysl práce zastupitelů. Nejde o pouhou negaci všeho, co navrhne rada. 
Protože každý z občanů, ale hlavně zastupitelé mají možnost navrhovat. Kromě diskuze kolem koupali-
ště, vše navrhovala rada města. A vzpomeňte si, že šel občanům v tomto období dotazník na vyjádření 
Vašeho názoru k budování či nebudování koupaliště. Výsledek byl: koupaliště zbudovat za 
předpokladu, že obdržíme dotaci. A dotaci jsme neobdrželi.

Někdy se stalo, že zastupitelstvo některý ze záměrů kompletně rozhodlo, jako kupř. revitalizaci parku. 
A pak 5 zastupitelů podalo státnímu orgánu podnět proti této revitalizaci. Dnes vidíme, že revitalizace 
se podařila.

Co popřát do nových voleb?
Zvolte pouze ty, kteří umí pracovat. Protože nejde o nic jiného, než o práci ve prospěch města Újezdu 

u Brna. Zvažte, jak vlastně dnes vypadá naše městečko. Podívejte se na programy všech stran a již z toho 
poznáte, zda jde pouze o snahu se zalíbit nebo zda jde o snahu posunout město o pár kroků blíže k dobré 
vybavenosti městečka střední Evropy.

Vám všem za podporu, za práci, za trpělivost opravdu z celého srdce děkuji.

Jan Hradil, starosta
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Ještě jedno poděkování je nutno učinit
2x až 3x do roka dostáváte do schránek Zpravodaj města Újezd u Brna a několikrát 

do roka Informace do schránek. Práce na tiskovinách není jednoduchá a často se 
táhne řadu týdnů někdy i měsíců. Za to, že jsou všechny články i fotografie na svém 
místě a Vy tak máte k dispozici informace, je nutno poděkovat referentce městského 
úřadu paní Gitě Hübschové, dříve Kalvodové, kterou všichni dobře znáte z kanceláře 
podatelny a z místního rozhlasu. Měsíce střádá postupně všechny materiály, které 
pak v součinnosti se mnou a ostatními členy úřadu postupně přepisuje a ukládá, 
komunikuje s grafickou firmou a dohlíží na vydání. Mohu se stoprocentně spoleh-
nout, že svoji práci odvede vždy příkladně a bez chyb. Takže mohu říci pouze „děkuji“.

A v neposlední řadě děkuji i strážníkům naší městské policie, že ihned po vydání 
Zpravodaje i každé Informace do schránky se postarají o to, abyste měli ještě teplé 
vydání každý ve své schránce.

Jan Hradil

PODĚKOVÁNÍ ZA REDAKČNÍ PRÁCI

Gita Hübschová
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ÚVODNÍK

Je 20 let dlouhá doba?
Dostává se Vám do rukou Zpravodaj, který je posledním 

vydáním v tomto volebním období. 
Dne 5. a 6. října 2018 proběhnou nové volby do zastupi-

telstev obcí a my tedy máme povinnost na závěr volebního 
období Vám vydat účet. Jaký je?

Bylo by dost nesmyslné chtít vyjmenovat desítky akcí, které 
by zahrnovaly údržbu majetku města, nové stavby a konso-
lidaci financí. Vždyť to všechno kolem sebe vidíte. Posuďte 
sami, zda se pracovalo, zda se budovalo a  zda byl ve městě 
pořádek. Počínaje sekáním trávy na všech veřejných prostran-
stvích a konče údržbou všech městských nemovitostí.

Nedokázali bychom to sami. Zvládli jsme to i díky vytvo-
ření šikovného pracovního týmu, od úředníků na radnici, až 
po pracovníky z pracovní skupiny.

Proto Vám tento Zpravodaj prostřednictvím fotografií do-
loží krásná místa našeho města a jejich stav. 

Kromě bývalého koupaliště jsou všechny objekty města 
řádně opravovány a udržovány. Ale v dotazníku, který před 
časem obyvatelé Újezdu u Brna mohli vyplnit, bylo uvedeno, 
že záměr zbudovat v areálu bývalého koupaliště sportoviště 
může být realizován až z dotačních peněz. O dotaci na tento 
záměr jsme žádali už 4x, a  já věřím, že na popáté se to už 
podaří.

Přeji, abyste volili moudře úhlopříčkou všemi kandidáty.

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

Místostarosta Karel HradskýStarosta Jan Hradil
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ZŮSTÁVÁ PODĚKOVAT

Ne za to, že je člověk ve funkci, ale že v té funkci něco dělá.
Na pořádek a chod pracovní čety dohlíží pan Petr Suchý – 

vedoucí pracovní skupiny, na kterého je spoleh a dokáže udr-
žet pracovní skupinu v takovém tempu, kdy se nikdo nezašívá 
a lidé velice dobře pracují.

Pracovní skupina se nestará pouze o úklid, ale dělají i údrž-
bu a drobné stavební věci. 

Jsou mezi nimi lidé, které znáte: 
Miroslav Leukert, Jiří Veselý, Vlastimil Rozprým, Anton Ti-

soň a další.
A mimořádně dobře si vede pan Jiří Janištin jako správce 

hřbitova a obřadní síně.
Také některá z  děvčat v  pracovní skupině se překvapivě 

dobře zapojila. Vidíme je jezdit s  městskou technikou, např. 
Mirka Jurková nebo Petra Mášová.

Každý, kdo navštíví sociální ubytovnu, vidí ten pořádek, 
o který se společně starají jak pracovníci města, tak sami oby-
vatelé sociální ubytovny.

A co úředníci radnice? Obzvláště třem je zapotřebí poděkovat.
Ing. Jana Jarošová, vedoucí ekonomiky města. Gita Hüb-

schová-Kalvodová, administrativní duch radnice. Jana Nyko-

dýmová, usměvavá, veselá, neskutečně pracovitá – nyní na 
mateřské dovolené.

Někteří úředníci nebyli nejpracovitější, a tak nároky úřadu 
nevydrželi.

Avšak i knihovnice Daria Matoušková a Věrka Lísková, nebo 
uklízečky Miluše Kousalová, Marie Greplová, Zdeňka Šlahůn-
ková a Markéta Měšťanová. Vždyť ať vejdete kamkoliv do na-
šich zařízení, je tam pořádek.

V závěru je nutno poděkovat hasičům, kteří jsou připraveni 
24 hodin denně vyhovět potřebám města – polomy, požáry 
a další kalamitní události.

Co naše škola, která excelentním způsobem připravuje 
naše žáky? A mateřská školka, kde je postaráno o Vaše děti? 
Co rybáři, kteří se starají o prostranství kolem rybníka? Všichni 
sociální pracovníci v čele s paní Martinou Matějkovou.

Máme tu však i nesvéprávné občany, o které se stará úřad 
města.

A tak zůstává, aby občané těmto lidem vyjádřili dík.

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města

Prosím Vás, nevěřte hloupým zprávám! 
To šíří Ti, kteří neumí pracovat, ale pomlouvat!

V žádném případě nikdo neplánoval a neplánuje zavézt rychmanovský 
rybník. To může říkat pouze člověk, který chce nepříjemnosti!

POVŠIMNĚTE SI
Všechny objekty města mají novou nebo opravenou stře-

chu. Všechny objekty jsou průběžně opravovány a mají atesty, 
které jsou předepsány předpisy nebo zákony. Kromě dvou 
lokalit, které prozatím nemají tento zásah, můžeme o těchto 
objektech říci: jsou vedeny dobrým správcem a hospodářem. 
Dvě lokality na to čekají. 

Jsou to: 
a) Objekt čp. 2, který jsme odkoupili, a musí být po řádné 

úvaze přeprojektován a teprve poté se pustíme do přestavby.

b) Bývalé staré koupaliště, které dožilo a x let do něj ne-
bylo nic investováno. Dnes máme projekt sportoviště i  se 
stavebním povolením a  čekáme, že se nám podaří vyřídit 
dotace na přestavbu, protože na tu bude zapotřebí minimál-
ně 40 miliónů korun.

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města
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DŮLEŽITÉ!  POSUĎTE.                                                                                               STAV MAJETKU

POSKYTNUTÉ DOTACE ORGANIZACÍM NA ROK 2018

Bangladéšské děti – Khya 7 800,00 Kč

Členský příspěvek Austerlitz 9 630,00 Kč

Svaz měst a obcí 10 918,40 Kč

Celkem 28 348,40 Kč

Nadační fond JAMIRO 155 500,00 Kč

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 93 600,00 Kč

Rybáři Újezd u Brna 35 800,00 Kč

DFS Šternovjánek, z.s. 27 300,00 Kč

Babské hody 31 200,00 Kč

Chasa - hody 31 200,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 111 700,00 Kč

Újezdská Rozmarýna, z.s. 49 400,00 Kč

Junák - český skaut 36 400,00 Kč

SK Újezd u Brna z.s. 106 700,00 Kč

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 39 000,00 Kč

SDH Újezd u Brna 31 200,00 Kč

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 40 300,00 Kč

CM Šternovjan, z.s. 27 300,00 Kč

ČSS, z.s. SSK 0750 - Sportovně střelecký klub 15 600,00 Kč

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 893 200,00 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 75 000,00 Kč

Spolek Vinaři Újezd 20 000,00 Kč

Domov u Františka, příspěvková organizace 250 000,00 Kč

Domov pro seniory Sokolnice 10 000,00 Kč

Občanské sdružení Na kolečkách, z.s. 5 000,00 Kč

Celkem 2 085 400,00 Kč

2002 1. POL. 2018 ZMĚNA HODNOTY 
MAJETKU

Software 326 040,10 Kč 285 768,00 Kč - 40 272,10 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113 257,80 Kč 848 442,77 Kč 735 184,97 Kč

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 712 850,00 Kč 712 850,00 Kč

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 154 856,00 Kč 154 856,00 Kč

Pozemky 15 369 390,33 Kč 31 966 812,35 Kč 16 597 422,02 Kč

Kulturní předměty 0,00 Kč 1 161 618,30 Kč 1 161 618,30 Kč

Stavby 295 043 903,60 Kč 608 769 803,70 Kč 313 725 900,10 Kč

Samostatné hmotné movité věci 4 895 566,20 Kč 37 740 647,58 Kč 32 845 081,38 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 505 083,48 Kč 12 612 744,45 Kč 7 107 660,97 Kč

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Kč 31 988 488,10 Kč 31 988 488,10 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 429 716,10 Kč 15 701 711,38 Kč - 2 728 004,72 Kč

Celkem 339 682 957,61 Kč 741 943 742,63 Kč 402 260 785,02 Kč

Zpracovala Ing. Jana Jarošová

Tato tabulka v sobě skrývá naše kompletní hospodaření od roku 2002. Je vedená čistě statisticky. Z čistých čísel můžete zjistit, co se nakoupilo, 
co se postavilo, co se opravilo, zkrátka jak jsme hospodařili. Celkem jsme majetek navýšili o 400 miliónů korun.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Bytové domy na Rozprýmově ulici.

Bytový dům na ulici 9. května.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Starší budovy školy plně opravené. Přesto je ještě čekají další vnitřní opravy.

Když se řekne škola, člověk očekává jednu budovu, ale v podstatě jde o budovy čtyři. 
Dvě nejstarší části, nová přístavba jídelny a budova tělocvičny.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Dětské hřiště v parku u mlýna. Nejdříve jsme tento celý park z dotace EU revitalizovali, 
poté jsme vystavěli krásnou klubovnu a toto hřiště.

Na hřišti se nalézají dvě budovy. Toto je nová ubytovna 
přestavěná z načerno postavené stavby, která technicky, 
ale ani hygienicky nevyhovovala. A dnes posuďte sami. Budova šaten na hřišti postavená z dotace EU.

Na tomto místě na Rychmanově byla skládka různého 
odpadu a nepořádku. A nyní je zde dětské hřiště.

Klubovna v parku s řízenou zábavou v odpoledních 
hodinách – vychovatelka je placená městem. 

U klubovny je krásné nové hřiště.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Školka se skládá ze dvou staveb. Poslední stavba proběhla nedávno za protestu některých zastupitelů 
s tím, že křivka porodnosti klesá – neklesla. Nový pavilon ve školce.

Lokalita Nad Sklepy. Toto místo bylo vždycky trochu zanedbáváno. Museli jsme vybudovat kompletně novou 
infrastrukturu a v roce 2017 jsme zbudovali nové chodníky, silnice a osvětlení.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Jedna z nejstarších budov, která prošla mnoha přestavbami, nyní je generálně opravována věž kostela. 
Většina základních oprav byla vždy hrazena z dotací Města Újezd u Brna.

Bývalý hřbitov, který se stal krásným místem kulturního života – letní koncerty.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Park dr. Haluzy – trenéra Emila Zátopka. Autorem slunečních hodin je akademický sochař Olek Vašica. 
Otevřená veřejná knihovna – autorkou návrhu je Ing. arch. Šemberová. 

V čele stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která sem byla přemístěna z okraje města.

Náměstí sv. Jana, které jsme v loňském roce celé zrekonstruovali. Je provedeno v žule a má centrální zalévání. 
Sochu restauroval restaurátor dr. Ivo Helán.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Okolí kaple sv. Antonína Paduánského bylo upraveno městem na jeho náklady.

Kaple sv. Antonína Paduánského, majetek římskokatolické farnosti. 
Kompletní generální opravu provedlo a zaplatilo Město Újezd u Brna včetně odvlhčení stavby.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Kaplička na Nádražní ulici. Poměrně ne-
obvyklý tvar se zajímavou glazurovanou 
krytinou. Je to krásná komorní stavbička.

Kaplička na Rychmanově  v pravém slova smyslu překáží v křižovatce ulic 
Česká, Wolkerova a Rychmanovská. Město ji pravidelně opravuje.

Je mnoho pomníků na území bitvy u Slavkova, ale pouze Újezd u Brna má pomník padlým civilistům. 
Pieta v malém parku na Rychmanově, autorem je sochař N. Armutidis.



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA12

KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Fara prošla v posledních letech rekonstrukcí, odvlhčením a získala novou fasádu. 
 Je bezpochyby krásným místem.

Pomník s reliéfem a životním údělem dr. Jana Haluzy, 
rodáka z Újezdu u Brna a trenéra Emila Zátopka.

Pomník ke jmenování Újezdu u Brna městem 
dne 14. 12. 2005.
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Kříž v parku na Nádražní ulici, který je zrestau-
rován doktorem Ivo Helánem a je připomínkou, 
že toto místo bylo po staletí místem posledního 

odpočinku újezdských občanů.
Litinová kašna, která je součástí parku dr. Haluzy. 

Ze zdroje této kašny bylo nainstalováno centrální zalévání.

Kříž na Šternově i s celou okolní úpravou. Pravidelně je tu uklizeno, seká se tráva. 
O to vše se stará pan Jan Buchta. Za to mu díky.

KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Nová hlavní zastávka autobusu směr Brno. Nikdo by nevěřil, jak složité bylo zbudovat tuto zastávku, 
ve které je prodejna a veřejné toalety. Dnes má město dvoje veřejné toalety.

Nově zrekonstruovaná radnice z dotace EU. Vybavena klimatizací, počítačem pro občany, 
novým rozhlasovým systémem města. Dále opravené statické praskliny, zateplená ze zdrojů dotace. 
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Nová knihovna města včetně čtyř bytů pro občany. Fotografie Jiráskovy knihovny. 
Město zakoupilo budovu od soukromého vlastníka.

Odvrácená část Jiráskovy knihovny. Grafika navržená sochařem Olkem Vašicou. 
Výběr osobností je daný dílem Jiráskovým.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Interiér městské knihovny s čítárnou.

Nová jídelna naší školy.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Tento pohled je záležitostí velice nedávnou. Je zde DPS – postaven v roce 2005 
a Domov u Františka – postaven v roce 2016. Obojí je sociální zařízení.

Základní kámen tohoto domu posvětil papež František, proto se jmenuje Domov u Františka. 
Sociální zařízení, které společným úsilím zbudoval JmK a město Újezd u Brna.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Oponenti tvrdili, že se Újezd stane domovem starých. Omyl. 43 lidí se nastěhovalo do tohoto krásného zařízení 
Domova u Františka a uvolnilo své domy mladým lidem.

Náš vodník Toník u rybníčka na Rychmanově, 
autorem je Mgr. Jan Černý.

Náš rybník na Rychmanově s vodníkem Toníkem 
udržovaný městskými rybáři v čele s panem Josefem 

Štulíkem, kterým musíme být za toto vděčni.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Zdravotní středisko s novým výtahem.Náš obuvník města.

Penzion pro seniory nesl i přes nízké stáří stopu nedostatků. Byla zapotřebí kupř. nová kotelna, zbudovaly se 
nové byty a nedávno obložení balkónů. O postavení penzionu se zasloužil starosta František Kotolan.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Město Újezd u Brna vlastní sedm bytových domů.  Navíc jednu bývalou vojenskou bytovku, 
která byla převedena do majetku Města Újezd u Brna.

Těžko už si někdo dnes připomene původní most z Újezdu na Rychmanov. 
Po jednání s JmK zde stojí nový most, který odpovídá stavbám 21. století.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Nová obřadní síň u hřbitova dokončená v roce 2018. Úhrada městem. Projektoval Ing. Petr Vrátný.

Zajímavé řešení kolumbária na hřbitově dokončené v roce 2016, 
všechny kovové prvky zpracoval umělecký kovář Ivo Lorenz.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Rok 2018 – symbol Golgoty a časnosti vyjádřený alfou a omegou. Zeď našeho hřbitova.

Opravená márnice v areálu hřbitova byla převzata od prováděcí firmy dne 19. 9. 2018.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Evangelický hřbitov. Již z fotky je vidět, že proběhla generální oprava komorního hřbitova, 
který převzalo Město Újezd u Brna do majetku roku 2003.

Evangelický kostel užívaný dvěma církvemi, kdy Církev 
československá husitská je v nájmu. Město Újezd u Brna 

dotačně zabezpečilo plynofikaci, apsidu se sociálním 
zázemím, novou střechu a jiné.

Kovaný kříž připomínající utrpení Vykupitele na Golgotě. 
Umístění na Rychmanově. Autorem je umělecký kovář 

I. Lorenz a umělecký kovář R. Michna.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Studna v parku dr. Haluzy.
Z této studny je zaléváno 70 ks růží.

Stará studna, ze které čerpáme vodu k centrálnímu zalévání 
na náměstí sv. Jana. Autorem kované části je Ivo Lorenz.

Takovéto sruby máme dva. Někteří nemoudří měli připomínky, že je to zbytečně hrubé, ale tyto dva sruby přežily 
a přežijí jakékoliv vandalství, protože se přebrousí a jsou jako nové. Autorem těchto srubů je Jan Konečný.
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KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Sběrný dvůr na ulici Štefánikova a zároveň technické zázemí pracovní skupiny města. 
Technický a vozový park se dnes pyšní technikou za milióny korun, která je využívána při úklidu.

Velice nedostačující hasičská zbrojnice byla pod radnicí. 
Šokem bylo, když starosta rozhodl přemístit hasičskou 

zbrojnici na Štefánikovu ulici. Dnes je vyhovující.

Koupili jsme nové hasičské auto a teprve poté jsme zjistili, 
že se nevejde do staré hasičské zbrojnice. A tak se zřídila 

budova nová, která je technicky vyhovující.



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA26

KRÁSNÉ MĚSTO – FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Mnoho větších měst se nemůže pochlubit vlastním útulkem pro zatoulané psy. 
Toto jsme zbudovali po odkoupení a zasanování staré stodoly. V útulku již byly kromě psů i ovečky 

a dokonce malý poník. O provoz se stará městská policie.

Ubytovna pro sociálně slabé v bývalém MB Realu na Štefáni-
kově ulici. V nejbližší době zde přistavíme 5 nových bytů.

Jedno ze tří parkovišť v centru města v místě, kde byla 
předtím veřejná skládka – chaoticky vedený sběrný dvůr.

ČOV Újezd u Brna. Zcela revitalizovaná, z části dotace EU.

Vojenské zařízení na Prateckém kopci bylo do majetku 
města převedeno bezúplatně z majetku státu. 

Všichni jste si mohli prostory prohlédnout 
14. července 2018 i díky nové přístupové cestě.
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ROZPOČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA NA ROK 2018
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ROZPOČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA NA ROK 2018
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ROZPOČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA NA ROK 2018

DLUHY A NEDOPLATKY

Obec Újezd u Brna předala v roce 1998 novému 
vedení tyto dluhy:
1. Úvěr na penzion 6 090 710 Kč
2. Půjčka na kanalizaci 4 500 000 Kč
3. Úvěr na stavbu obecního úřadu 2 793 858 Kč
4. Půjčka na vodovod 6 000 000 Kč
5. Neproplacené faktury 5 147 522 Kč
6. Půjčka Průmstav Brno, a.s. 2 000 000 Kč
7. Neproplacené faktury v bance 69 722 Kč
8. Penále z půjčky od Průmstavu Brno, a.s. 6 240 000 Kč

 Celkem nedoplatky a dluhy  32 841 862 Kč

Stav úvěrů k 31. 8. 2018
Rekonstrukce ČOV 2 175 600 Kč
Nákup domu č.p. 170 1 111 990 Kč
Přestavba ubytovny SK 2 922 700 Kč
Rekonstrukce ulice Nad Sklepy 1 624 400 Kč
Rekonstrukce Nám. sv. Jana 2 400 400 Kč

Celkem 10 235 090 Kč

Stav na účtech k 31. 8. 2018
Běžný účet u KB 25 450 637,90 Kč
Běžný účet u ČNB 3 299 149,72 Kč
Fond obnovy vodohospodářského majetku 4 858 859,65 Kč
Celkem 33 608 647,27 Kč

Po odečtení našeho dluhu 10.235.090 Kč je obec v plusu 23 373 557,27 Kč.
Ing. Jana Jarošová, vedoucí účetní
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Rozpočet za rok 2017 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 18.11.2016 do 15.12.2016. Rozpočet na rok 2017 
byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 16, bod č. 2 dne 21.12.2016. 

Příjmy celkem:     54.667,30 tis. Kč. 
Výdaje celkem:     70.354,40 tis. Kč. 
Financováním salda příjmů a výdajů:  15.687,10 tis. Kč. 
 
V průběhu roku bylo schváleno 16 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu 
nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu. 
 
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2017 v Kč je následující: 
 

Daňové příjmy 43 924 100,00 Kč 
Nedaňové příjmy 12 723 800,00 Kč 
Kapitálové příjmy 771 700,00 Kč 
Přijaté transfery 6 628 800,00 Kč 
Konsolidace příjmů 1 451 300,00 Kč 
Příjmy celkem po konsolidaci 61 597 100,00 Kč 

 
Běžné výdaje 55 803 400,00 Kč 
Kapitálové výdaje 33 992 500,00 Kč 
Konsolidace výdajů 1 451 300,00 Kč 
Výdaje celkem po konsolidaci 88 344 600,00 Kč 

 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -26 747 500,00 Kč 
Financování 26 747 500,00 Kč 

 
Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2017 v Kč je následující: 
 

Daňové příjmy 47 096 438,35 Kč 
Nedaňové příjmy 14 200 153,44 Kč 
Kapitálové příjmy 807 819,00 Kč 
Přijaté transfery 6 628 313,85 Kč 
Konsolidace příjmů 1 451 216,00 Kč 
Příjmy celkem po konsolidaci 67 281 508,64 Kč 

 
Běžné výdaje 47 789 052,80 Kč 
Kapitálové výdaje 22 262 403,18 Kč 
Konsolidace výdajů 1 451 216,00 Kč 
Výdaje celkem po konsolidaci 68 600 239,98 Kč 

 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -1 318 731,34 Kč 
Financování 1 318 731,34 Kč 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě 
u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. 
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Majetek města – inventarizace 
 
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení 
inventarizace – plánu inventur, který vydal starosta města dne 27.10.2017. Zpráva 
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2017 byla projednána na zasedání Rady 
města dne 15.01.2018. V zápise o provedených inventurách je uvedeno, že dílčí 
inventarizační komise provedly na základě stavu účtů majetku v účetnictví fyzické kontroly a 
bylo zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům, zjištěným 
při fyzických kontrolách. 
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2017 netto činí  581.671.378,64 Kč. 
 
 
Účetní závěrka Města Újezd u Brna 
 
Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 13.088.200,99 Kč. 
 
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou obsaženy v příloze č. 3 
a jsou k nahlédnutí na městském úřadě v kanceláři účetní úřadu. 
 
 
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna 
 
Podle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od svého zřizovatele v roce 2017 stejně 
jako v předcházejících letech dotaci na provoz ve výši 2.317.000,- Kč. Již v lednu požádala 
vedoucí školní jídelny o mimořádnou dotaci na zakoupení elektrického kotle ve výši 70.000,-
Kč. Tuto dotaci škola v únoru skutečně obdržela, výměna nového kotle za starý však proběhla 
až v srpnu, v době kdy se ve školní kuchyni nevaří. V květnu obdržela škola dotaci ve výši 
93.000,- Kč jako příspěvek na rekreaci pro zaměstnance. Další dotace ve výši 5.000,- Kč 
částečně pokryla úhradu za odběr barelové pitné vody pro zaměstnance a dotace ve výši 
3.000,- Kč byla poskytnuta na zakoupení nových učebnic místo poškozených nebo 
ztracených. 

Ve školní družině se na školném vybralo celkem 56.000,- Kč, za sběr 17,12 tun papíru jsme 
od firmy FCC Brno obdrželi částku 26.872,- Kč a od firmy Šrot Gebeshuber za sběr 
kovového odpadu částku 2.696,40 Kč. 

Při loňském vyúčtování odběru plynu nám byl za školu vrácen přeplatek ve výši 46.283,- Kč 
a za tělocvičnu ve výši 73.974,54 Kč. Protože nám byly stanoveny velice nízké zálohy, 
požádali jsme o jejich navýšení a měsíčně platíme za školu 38.000,- Kč a za tělocvičnu 
18.000,- Kč. Celkem činila částka za roční spotřebu plynu za školu 397.324,73 Kč a 
za tělocvičnu 153.555,46 Kč. Odběr elektřiny je nám fakturován měsíčně, za celoroční 
spotřebu jsme zaplatili 401.934,23 Kč. Za odběr vody jsme zaplatili o něco více než loni, 
celkem 68.649,82 Kč. 

Během roku 2017 proběhlo v budově základní školy několik rekonstrukcí. Již během jarních 
prázdnin proběhly úpravy ve spojovacích chodbách v přízemí a 1. patře, kde byly schody 
nahrazeny bezbariérovými nájezdy. Za celou rekonstrukci jsme zaplatili 50.239,20 Kč. 
Ve spojení s výtahem, který byl na náklady města vybudován ve školní budově, se stala naše 
škola bezbariérovou. V souvislosti s výstavbou výtahu jsme také museli na chodbách provést 
úpravu topení v celkové hodnotě 26.013,79 Kč. 
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O hlavních prázdninách probíhaly opravy zejména v učebně družiny – výměna 
elektroinstalace, osvětlení, vymalování, úhrnem v hodnotě 97.767,- Kč. Protože se tato 
učebna stala kmenovou třídou 2. A, byla také vybavena novou tabulí za 28.677,70 Kč, 
nábytkem za 83.127,- Kč a dataprojektorem za 37.950,- Kč. Na část odpolední výuky se 
stěhují děti z družiny do učebny na školním dvoře. Zde jsme pro ně zakoupili nové stoly a 
židličky v hodnotě 41.120,70 Kč.  
 
O podzimních prázdninách probíhaly úpravy ve staré počítačové pracovně, která se předělává 
na čítárnu. V učebně bylo vyměněno PVC na podlaze, učebna byla vymalována a proběhly 
drobné opravy na elektroinstalaci a topení. Dále proběhla výměna zárubně a dveří v kabinetu 
ČJ za 22.469,70 Kč. Výměna dveří bude pokračovat i v letošním roce v jazykové učebně a 
kabinetu školní psycholožky. Protože oprav bylo celkem mnoho a na jejich finanční pokrytí 
nám peníze z rozpočtu nestačily, čerpali jsme chybějící prostředky ve výši 114.622,70 Kč 
z rezervního fondu. 
 

Dotace z MŠMT na mzdy a učební pomůcky činila 16.631.724,- Kč, v srpnu jsme obdrželi 
účelovou dotaci na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 
115.558,- Kč a v listopadu dotaci na zvýšení platů zaměstnanců regionálního školství. 
Z dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců jsme vraceli částku 16.112,- Kč, 
ostatní dotace jsme beze zbytku vyčerpali.  

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme z MŠMT 
obdrželi 1. zálohovou platbu účelové dotace ve výši 569.236,20 Kč. Z této dotace je např. 
hrazena mzda školní psycholožky (i s odvody SP a ZP), vzdělávací semináře pro pedagogy, 
odměny pro učitele za uskutečněné šablony. V roce 2017 jsme z tohoto programu vyčerpali 
částku 351.769,30 Kč, zbývající prostředky se převádí do následujícího roku, protože projekt 
bude ukončen až v prosinci 2018. 

Výsledek hospodaření základní školy za rok 2017 skončil v hlavní činnosti ziskem 9.927,78 
Kč a v doplňkové činnosti ziskem 15.067,82 Kč, celkově tedy činí hospodářský výsledek 
24.995,60 Kč.  
 

Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
ZŠ jsou obsaženy v příloze č. 4 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu. 

 
 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Újezd u Brna 

Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola v Újezdu u Brna v roce 2017 od svého 
zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve výši 952.000,- Kč. V květnu obdržela další 2 účelové 
dotace, tu první ve výši 2.000,- Kč na akci „Pálení čarodějnic“ a druhou ve výši 31.476,- Kč 
jako příspěvek na rekreaci pro zaměstnance. Z důvodu nepříznivého počasí se akce „Pálení 
čarodějnic“ neuskutečnila a proto byla na konci roku dotace vrácena zpět. Také dotace 
na rekreace nebyla zcela vyčerpána, proto bylo nutné část dotace zřizovateli vrátit. 

V roce 2017 činily výnosy za školné 314.825,- Kč. Z těchto peněz se nakoupily pro 2 leté děti 
hračky, ochranné pomůcky - plachty na lehátka, dále pak metodické a knižní publikace 
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pro paní učitelky, didaktické a logopedické pomůcky např. logopedické karty, výuková tabla, 
Dětská etika, Zásady kultivovanosti, Cestujeme po světě, edukativní hra Rybářská horečka, 
barevné molitanové sady Domino, pracovní stůl s nářadím pro výuku polytechnického 
vzdělávání, výtvarný materiál aj. – celkem za 251.545,- Kč.  

Mateřská škola se aktivně zapojila do sběru starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 
13.830,- Kč. Mateřská škola je také zapojena do projektu technického vzdělávání v mateřské 
škole, do projektu Zelená mateřská škola a projektu fa Ekolamp. 

Mateřská škola také čerpá finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) z dotačního titulu Šablony pro MŠ, které pokrývají z větší části 
personální zajištění chůvy, dále jsou z nich hrazena školení pedagogů a semináře Sdílení 
dobré praxe. Z poskytnuté dotace ve výši 264.765,60 Kč bylo v roce 2017 vyčerpáno 
220.735,70 Kč, zbývající prostředky budou vyčerpány v následujícím roce, protože projekt 
bude ukončen až v prosinci 2018. 

Z MŠMT obdržela mateřská škola na platy a učební pomůcky dotaci ve výši 5.281.800,- Kč, 
v srpnu obdržela účelovou dotaci na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců ve výši 
59.908,- Kč a v listopadu dotaci na zvýšení platů zaměstnanců regionálního školství ve výši 
113.276,- Kč. Z dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců jsme museli vrátit 
částku 10.090,- Kč, ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány. 

Z provozní dotace pořídila MŠ 4 ks šatních skříní pro potřeby učitelek v hodnotě 42.342,- Kč 
do šaten 1. - 4. třídy. Na opravu dřevěných hracích ploch a altánu bylo vynaloženo celkem 
37.813,- Kč, další opravy se týkaly především vodovodního potrubí, sociálních zařízení, 
malování částí mateřské školy, čištění koberců aj. 

V roce 2017 činily celkové náklady na spotřebu plynu 234.334,- Kč. Při vyúčtování spotřeby 
v měsíci březnu nám byl vrácen přeplatek ve výši 54.916,21 Kč. Z tohoto důvodu nám byly 
sníženy měsíční zálohy z 27.740,- Kč na 17.670,- Kč. Takto nízké zálohy ovšem nepokryly 
skutečnou spotřebu plynu a v příštím roce by nám zase vznikl velký nedoplatek, proto jsme 
využili aktivní dohadnou položku ve výši 50 000,- Kč, abychom spotřebu plynu vyrovnali.  
Vyúčtování odběru elektřiny dostáváme od dodavatele každý měsíc, celkové náklady za rok 
2017 činily 106 203,- Kč, Náklady na vodu ve srovnání s předcházejícím rokem zůstaly skoro 
stejné a činily 38 378,82 Kč. 

Mateřská škola ukončila rok 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 40.813,83 Kč. 

 

Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
MŠ jsou obsaženy v příloze č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu. 

Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách nebyly 
zjištěny nedostatky. 
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Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje 
a dotace poskytnuté 
 

Poskytovatel ÚZ Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Vráceno 

Úřad práce ČR 13013 1 630 077,00 1 630 077,00 0,00

Úřad práce ČR 13101 170 000,00 170 000,00 0,00
Všeobecná pokladní správa – volby do 
Poslanecké sněmovny PČR 

98071 48 182,00 30 676,84 17 505,16

Ministerstvo vnitra ČR – Výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů 

14004 12 609,00 12 609,00 0,00

MŠMT – dotace pro MŠ – OP výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

33063 264 765,60 264 765,60 0,00

MŠMT – dotace pro ZŠ – OP výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

33063 569 236,20 569 236,20 0,00

MPSV – OP Zaměstnanost - Efektivní 
veřejná správa – Smart město 

13013 693 618,75 0,00 0,00

 

Projekty MŠMT – OP výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ budou ukončeny v prosinci 
2018. Projekt MPSV – OP Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa – Smart město bude 
ukončen do 30. 6. 2019. 

Všechny zbývající uvedené dotace byly řádně vyúčtovány. 

 
 
Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2017 na základě schváleného 
a upraveného rozpočtu 
 

Organizace Částka v Kč Účel 

Členský příspěvek Austerlitz 9 630,00   
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 10 839,20   
Občanské sdružení ADRA 7 800,00 Bangladéšské dítě -  Chincrafrue Khyang 

SK Újezd u Brna 148 750,00
Práce s dětmi, výuka dětí - fotbal, stolní tenis, 
materiální vybavení, turnaj ve stolním tenisu, 
práce s dospělými, činnost organizace 

Nadační fond JAMIRO 53 750,00
Práce s dětmi, houslová soutěž, práce 
s dospělými, činnost organizace 

CM Šternovjan, z.s. 30 000,00
Pořízení krojových součástek pro taneční 
soubor 

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 52 500,00
Práce s dětmi, materiální vybavení organizace, 
K24, farní den, stanové tábory, práce 
s dospělými, činnost organizace 

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 102 500,00 Práce s dětmi, činnost organizace 
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TJ Sokol Újezd u Brna 127 500,00 
Práce s dětmi, házená, volejbal, pálení 
čarodějnic, dětský maškarní ples, práce 
s dospělými, činnost organizace 

Junák – český skaut, Středisko 
TUMULUS Újezd u Brna 

38 750,00
Práce s dětmi a materiální vybavení střediska, 
práce s dospělými, činnost organizace 

Rybáři Újezd u Brna 45 500,00
Práce s dětmi a seniory, rybářské závody, 
práce s dospělými, činnost organizace 

DPS Sokolnice, příspěvková organizace 20 000,00
Dětské hřiště v terapeutické zahradě v DPS 
Sokolnice, bitva v zámecké zahradě 

Újezdská Rozmarýna, z.s. 13 750,00
Činnost folklorního sdružení, práce 
s dospělými, činnost organizace 

ČSS, z.s. SSK 0750 Újezd u Brna 
Sportovně střelecký klub 

16 250,00
Provoz klubu, závody, reprezentace města, 
práce s dospělými, činnost organizace 

Vinaři Újezd u Brna 30 000,00 Oprava technického zázemí – stavba na p.č. 49
Iveta Kamenická 33 000,00 Babské hody 
Římskokatolická farnost Újezd u Brna 70 000,00 Oprava tarasu kolem kostela 
Farní sbor Českomoravské církve 
evangelické v Brně I 

150 000,00
Dokončení opravy střechy Evangelického 
kostela na Rychmanově 

Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna 33 750,00
Pořádání kulturních akcí SDH, práce 
s dospělými, činnost organizace 

Chasa Újezd 34 000,00 Petropavelské hody 

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 43 750,00
Příprava uvedení divadelního představení, 
rozvoj hereckých dovedností, práce 
s dospělými, činnost organizace 

Domov u Františka, příspěvková 
organizace  

50 000,00
Vybavení společenské místnosti audiovizuální 
technikou 

Maverick Rescue z.s. 10 000,00
Organizace mezinárodních závodů do vrchu, 
koncert a výstava závodních automobilů pro 
rodiče s dětmi 

Čmeláček z.s. 5 000,00 Podpora handicapovaných osob 
Centrum dětský sluch Tamtam, o.p.s. 6 000,00 Zajištění služby rané péče 
Občanům  68 000,00 Sociální výpomoc hendikepovaným dětem 
Děti ZŠ 64 000,00 Finanční gramotnost 

 

Celkem bylo v roce 2017 poskytnuto na dotacích 1 275 019,20 Kč. Vratky dotací činily 
2 884,67 Kč. 

 

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města. Příjemci dotace jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného 
ve „Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna“. Všechny dotace 
byly vyúčtovány. SK Újezd u Brna nevyčerpal celou výši dotace 5.000,- Kč na turnaj pro děti 
ve stolním tenisu a na základě vyúčtování vrátil na účet města částku ve výši 2 849,- Kč. 
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Vratka nedočerpané dotace od občanů ve výši 35,67 Kč byla vrácena na účet města. Sociální 
výpomoc poskytnutá v roce 2016 ve výši 14 000,- Kč byla vyúčtována v řádném termínu 
dle smlouvy o dotaci.       

 

Stav úvěrů ke dni 31.12.2017 

V roce 2017 nebyly uzavřeny nové smlouvy o úvěru, a to na: 

1) Rekonstrukce a dostavba ubytovny na fotbalovém hřišti ve výši 4.000.000,- Kč. 
2) Revitalizaci části města Újezd u Brna Nad Sklepy ve výši 2.060.000,- Kč. 
3) Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna ve výši 3.045.000,- Kč. 

Byl splacen úvěrový účet na akci „Pořízení mobilní kompostárny s kompostováním 
ve vacích“ a dále byl splacen úvěr na akci: „Přístavba jedné třídy MŠ“. 

Úvěrující banka Účel Částka 
KB Brno – venkov stavba ČOV                                   2 421 200,00 Kč 
KB Brno – venkov nákup domu č.p.170                      1 482 750,00 Kč 
KB Brno – venkov přestavba ubytovny na hřišti 3 333 100,00 Kč 
KB Brno – venkov revitalizace Nad Sklepy 1 941 200,00 Kč 
KB Brno – venkov Revitalizace Nám. Sv. Jana 2 869 200,00 Kč 
Celkem ke dni  31.12.2017  12 047 450,00 Kč 
 

 

Výběrová řízení v roce 2017 

Město v roce 2017 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo 
se např. o výběrová řízení „Cvičební prvk pro seniory“, „Multifunkční hřiště s ledovou 
plochou“, „Oprava komunikací v intravilánu města“, „Provozně správní budova při obřadní 
síni Újezd u Brna“ a jiné akce.  

Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek nebyly zjištěny nedostatky, město Újezd 
u Brna postupovalo při výběru dodavatelů v souladu s interním předpisem. 

 

Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace 
byly účtovány v rámci rozpočtu. 

Město je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH na stočné, poplatek z KTV, za hlášení 
MR, za poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy. 

Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na majetek s pojišťovnou 
Kooperativa, a.s. 
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Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2017 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-
venkov zůstatek v celkové výši 23.573.367,14 Kč, na účtu u KB Brno – venkov (převeden 
z ČSOB) zůstatek ve výši 161.817,57 Kč,  na účtu u ČNB zůstatek ve výši 3.145.891,77 Kč. 
Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2017. 

V roce 2014 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města zřízen běžný účet u Komerční 
banky, a.s., na kterém jsou vedeny finanční prostředky Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu činí k 31.12.2017 částku 
6.624.940,24 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31.12.2017. Příjmy 
fondu byly v roce 2017 tvořeny převodem finančních prostředků ve výši 1.451.216,00 Kč a 
úrokem z účtu ve výši 334,86 Kč. Výdaje fondu v roce 2017 představovaly opravy ve výši 
216.801,00 Kč. Jednalo se o opravy ČOV - čerpadel, el.instalace, přečerpávací stanice a další. 
Poplatky za vedení účtu byly ve výši 41,00 Kč.  

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 
 
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění 
Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 04.10.2010 a dodatku č. 1 ze dne 
03.07.2013 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem 
(oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236). Přezkoumání jménem 
auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Bc. Leona Ratajská, Ing. Jiří Mikulec 
a paní Helena Slámová. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, v termínu od 18.09.2017 - 20.09.2017 (dílčí přezkoumání) 
a od 14.02.2018 do 15.02.2018 (závěrečné přezkoumání a vypracování zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017). 

 

Závěr z přezkoumání  

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,  
b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 

územního celku v budoucnosti, 
c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku: 
Ukazatel Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu 1,43
Podíl závazků na rozpočtu 9,59
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,23
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K ZÁLEŽITOSTI PRONÁJMU MUDr. FLAŠARA 

Vážení občané,
protože máte nezadatelné právo znát, jak to vlastně sku-

tečně bylo ve věci MUDr. Romana Flašara a  jiného právního 
subjektu Neurofyzionet, s.r.o., dávám Vám tímto vysvětlení:
1. První smlouvu s  MUDr. Flašarem na pronájem ordinace 

a  dalších prostor podepsal 12. 12. 1996 starosta Franti-
šek Kotolan a v této smlouvě chybí inflační doložka, takže 
MUDr. Flašar užíval prostory x let bez toho, že by byla při-
počtena inflace. V daném čase měl MUDr. Flašar pronajatou 
ordinaci za cenu 300 Kč/m2 a čekárnu a sociální zařízení za 
150 Kč/m2. Město tak každý rok přicházelo o navýšení z in-
flace, cena měla správně každý rok narůstat. V této smlouvě 
byly zjištěny nepředstavitelné nedostatky…, ale prosím.

2. Druhá smlouva již byla rozšířena o  prostory rehabilita-
ce a  byla podepsána 14. 2. 2000, a  to starostou Karlem 
Hradským na výměru prostor 293 m2. I v této smlouvě je 
chybně spočítáno nájemné, a to ve prospěch MUDr. Flaša-
ra. A i v této smlouvě chybí inflační doložka.

3. Dne 3. 2. 2013 byla na žádost MUDr. Romana Flašara 
převedena stávající nájemní smlouva na společnost Neu-
rofyzionet, s.r.o., což byla ale jiná právnická osoba. Výměra 
prostor byla převzata z původní smlouvy, kterou podepsali 
MUDr. Flašar a  Karel Hradský. Zde pravděpodobně došlo 
k chybě užívané výměry prostor, ale bylo povinností obou 
dvou stran prostory a jejich výměru nejen předat, ale také si 
překontrolovat a převzít. Na můj pokyn byl tehdy následně 
řešen nedostatek nájemních smluv Dodatkem č. 1 ze dne 
13. 4. 2013, a to, aby do smlouvy byla vložena inflační do-
ložka.

A nyní k věci.
Město, která má tolik sociálních věcí, se prostřednictvím 

rady města rozhodlo zřídit Ústav vzájemné lidské pomoci – 
denní stacionář pro zdravotně postižené děti. Proto jsem se 
obrátil na MUDr. Flašara, a ne bez práva to takto učinit, protože 
stacionář by měl být logicky v penzionu, který byl postaven ze 
státní dotace. Pan MUDr. Flašar sám přistoupil na řešení do-

hodou, protože bezpochyby má stacionář pro děti přednost, 
jelikož jde o  mimořádné sociální opatření. MUDr. Flašar se 
mne zeptal, zda nemáme jiné prostory, které město opravdu 
nemělo, a  tak jsem mu nabídnul prostory v čp. 701 na Ma-
sarykově ulici (Židovna). MUDr. Flašar si e-mailem i osobně 
vyžádal stavební a další úpravy, které jsem provedl a nevím, 
kde MUDr. Flašar a paní Flašarová přišli ke střetu zájmů. Poté 
telefonicky MUDr. Flašar prohlásil, že v  prostorách je plíseň 
a vícekrát jsme se ve věci nesešli. Kdyby nepokračoval svými 
útoky, zvláště posledním plátkem, který se Vám dostal do ru-
kou, pravděpodobně bych investici přesahující 200 tisíc korun 
oželel. Dal jsem pokyn právníkovi, aby podal na postup MUDr. 
Flašara a paní Flašarové žalobu a soud tak zjistil, kde je pravda.

Poslední smlouvu na pronájem prostor MUDr. Flašarovi 
jsem měl podepsat já. Pozorně jsem pročetl všechny smlouvy 
a zmatků v nich uvedených je tolik, že jsem nejdříve požádal 
o přeměření prostor. Přeměření jsem nechal provést 3x a byl 
jsem to já, kdo zjistil, že jsou chyby nejen ve výpočtech finan-
cí, ale i ve výměrách. Takže neupozornil na tento nedostatek 
MUDr. Flašar, ale já jsem odmítl podepsat novou smlouvu 
s převzatými chybami. Z rozdílu výměr prostor po přeměření 
vyvstal přeplatek na nájemném. Protože MUDr. Flašar nepožá-
dal skutečně právní cestou o vratku přeplatku necelého čtvrt 
miliónu na nájemném a já jako správce veřejných financí nesu 
odpovědnost, nechal jsem si vypracovat jasné právní stano-
visko, které konstatovalo: MUDr. Flašar nemá právo ze zákona 
požadovat vratku za nájemné za období, kdy měl pronajaté 
prostory na své jméno, protože tato skutečnost je ze zákona 
promlčena. Jako Neurofyzionet, s.r.o., však může vratku poža-
dovat za 3 roky zpětně, ale na to musí podat řádnou žádost 
se všemi právními náležitostmi. Níže přikládám stanovisko 
právníka. Toto stanovisko jsme přeposlali MUDr. Flašarovi, a to 
několikrát. Tento dopis si MUDr. Flašar nevyzvedával.

Musím konstatovat, že jsem plně zodpovědný za veřejné 
finance a dokud nebudou splněny podmínky ze strany obou 
subjektů, nemůžeme pokračovat v řízení.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
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OKÉNKO DO ZASTUPITELSTVA

Dlouho jsem přemýšlel, zda mám odpovídat na obsah 
Okénka do zastupitelstva, které bylo rozesláno všem obča-
nům města. Původně jsem se tím nechtěl zaobírat. Snůška 
polopravd, nepravd, bohužel přesahuje míru přijatelnou, 
a proto jsem se rozhodl odpovědět.

„Okénko“ má jisté nedostatky, které by nemělo mít a to, 
o jaké tiskoviny jde a mělo by mít alespoň datum a číslo.

V jednom z „Okének“ píše článek pan Ing. Miloš Zapletal 
a hovoří, že budou brzy volby, a to je pravda. Stěžuje si, že 
bývají přehlasováváni zastupiteli. Zcela veřejně konstatuji, 
že každý zastupitel má své svobodné právo jakkoliv 
veřejně hlasovat. Pokud se s návrhy pana Ing. Zapletala 
nesouhlasí, tak snad i pro jeho častou vulgaritu projevu, 
za kterou byl několikráte napomínán, ale i za některé lži. 
Například tvrdil, že jsem přidělil svým rodičům sociální 
byt, přičemž moji rodiče již byli 10 let po smrti. Udělejte 
si sami představu…

Když jsem toto vytkl panu zastupiteli Zapletalovi, fre-
neticky „vyskočila“ paní Mgr. Jadrná s tvrzením, … „že se 
Vám snad již omluvil“… Podle tiskového zákona měl Ing. 
Zapletal povinnost se omluvit a omluvu vydat na místě, 
kde tuto nepravdu napsal. Nestalo se. 

Pan Zapletal se kupříkladu postavil proti dostavbě 
školky, na kterou jsme dostali dotaci a tvrdil, že dostavba 
nebude zapotřebí, protože dětí ubývá. Školka po dostavbě  
je zcela plná, ještě že jsme neuposlechli.

Pan zastupitel Zapletal, s  opozičnímu zastupiteli, se 
velice negativně vyjadřoval proti stavbě Obřadní síně, že 
bude nevyužitá a zbytečná. K dnešnímu dni již bylo v této 
síni uskutečněno 210 pohřbů, koncertů a  je zvláštní, že 
i otec pana Ing. Zapletala byl na svojí poslední cestě vypro-
vázen právě z této obřadní síně, proti které Ing. Zapletal tak 
vehementně vystupoval.

Pan Ing. Zapletal vědomě v  Okénku do zastupitelstva 
„plete páté přes deváté“, aby čitatele uvedl ve zmatek.

Protipovodňová opatření, která doposud projednávám  
jsou povinností ze zákona a nezáleží na naší dobré či špat-
né vůli.

Námitky proti kluzišti, co k tomu uvést, snad jen fakt, 
že se jen za 3 měsíce prokázalo, že to byla investice dobrá.

Co závěrem uvést na projevy  n e g a t i v i s m u ?
Vážení občané, nabízím Vám zápisy Zastupitelstva, 

ze kterých jasně pochopíte, že věci proti kterým Ing. Zapletal 
mnohdy hovoří, tak sám před tím odhlasoval.

Jan Hradil, starosta města

STANOVISKA K OPOZIČNÍMU OKÉNKU DO ZASTUPITELSTVA

Vážení občané Újezdu u Brna,
pan Ing. Zapletal hovoří o vojenském areálu a muzeu 

Praga. Vojenský areál jsme od státu obdrželi zcela bez-
úplatně. Na to zareagoval pan zastupitel Zapletal hysteric-
kými výroky, že by areál měla vybombardovat Al-Kaida. 
Na tento podnět se nedalo reagovat jinak, než se pousmát.

Byli jsme to my, kteří zachránili tento areál pro město. 
Protože pokud bychom tento areál nepožadovali od státu 
my, dostal by tento areál jiný majitel a v prostorách by si 
mohl dělat, co by chtěl. Neměli bychom na to žádný vliv.

Nebudeme žádat Al-Kaidu, aby nás zbavila zodpo-
vědnosti za tento areál. A aby jste si mohli přečíst, kde je 
pravda, máte možnost se dostavit na městský úřad a z po-

sledního zápisu si přečíst informace z jednání, které se ko-
nalo dne 6. 9. 2018 za přítomnosti šesti zástupců majitele 
expozice muzea Praga pana Emila Příhody. Domlouvaly 
se poslední skutečnosti, které budou právně precizovány 
a předloženy zastupitelům.

Vážení občané,
nebudu se více zaobírat obsahem „Okénka do zastu-

pitelstva“, protože je to škoda vynaloženého času. Zvaž-
te, kam se posunulo město, jaké má zázemí a vybavenost. 
Obdrželi jsme před 20 lety město bez financí, s obrovský-
mi dluhy a k dnešnímu dni máme na účtu přes 33,5 mil. Kč 
a naše reálné dluhy jsou necelých 10,3 mil. Kč.

Jan Hradil, starosta města
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Vážení občané, protože jsou účelové výhrady 
k malé informovanosti, musím Vám sdělit:

Informovanost ze strany vedení města je skutečně 
maximální. Informace do schránky sdělují s  maximál-
ním předstihem důležité informace, co by občané měli 
vědět. Vývěsek je po městě poměrně dostatečné množ-
ství a přichází zprávy i do zastávek. Každý zastupitel bez 
výjimky měl městem zřízenou elektronickou schránku, 
kterou si může, ale i nemusí otvírat. A do těchto schránek 
jim jsou odesílány důležité zprávy, přípisy a  informace. 

Jen za tento rok, tedy za 8 měsíců, obdrželi přesně 
38 přípisů do schránky. 

Paní Jadrná v  dalším okénku píše, že do periodika 
městského zpravodaje není dána prostora opozičním 
zastupitelům. Tímto jasně prohlašuji, že Mgr. Jadrná 
nenapsala žádný článek a tedy nežádala o jakékoliv pu-
blikování. Vědomě uvádí nepravdu.

Vážení občané, posuďte sami: Paní Mgr. Jadrná mě 
dopisem žádala, abych řešil údajnou baťůžkovou lé-
kárnu. To znamená, abych zasáhl proti lékařům, kteří 
svým pacientům poskytují léky přímo v ordinaci. Pro-
tože mi nepřináleží něco takového řešit, rozeslal jsem 
požadavek paní Jadrné všem lékařům a obdržel jsem 
na vědomí odpověď, kde paní MUDr. Nevrlá odpově-
děla přímo lékárnici Jadrné a mně poslala kopii. Udě-
lejte si obrázek sami.

STANOVISKA K OPOZIČNÍMU OKÉNKU DO ZASTUPITELSTVA

Paní doktorka píše:
„Uvedu jen jeden příklad za všechny. Pro inzulin No-

voRapid Flexpen pacientka přišla k Vám do lékárny a do-
platek měl činit 234 Kč za jedno balení, to ale odmítla, 
vzhledem k tomu, že měla na receptu tyto balení 3, což 
by činilo 702 Kč. Ten samý inzulin si vyzvedla v lékárně ve 
Slavkově u Brna (která je zhruba stejně velká, jak ta Vaše, 
a rozhodně není reexportní lékárnou) a doplatek za jedno 
balení byl 6 Kč, což je 18 Kč za 3 balení. To je jeden příklad 
za všechny. Toto je důvod, proč většina pacientů volí raději 
cestu do Brna, kde i s cestou a nákupem utratí méně.“

Posuďte sami.
Jan Hradil, starosta města

Vážení občané,

v  Informacích do schránky paní Mgr. Jadrné – OPO 
se hovoří o  zneužití peněz pro předvolební marketing  
a  opravdu až hysterickým  způsobem hovoří o  strachu 
ve městě. 

Paní Mgr. Jadrná nemá pravdu. 
Naše činnost za poslední 4 roky není marketing, ale 

trvalá práce na městě.  A je úplně lhostejné, jak hodnotí 
práci městského úřadu i rady města chvíli před volbami 
Mgr. Jadrná.  Zhodnoťte Vy, zda náš Městský úřad pracu-
je, či nepracuje.

Jan Hradil, starosta města
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 – č. 7

Náš program na volební období  
2018–2022

Protože jsme 20 let spolupracovali, a to tedy Sdružení 
nestraníků (č. 1) a Nezávislí (č. 6), rozhodli jsme 
o  volebním programu takto. A  věřte, že program splníme, 
pokud nám kdokoliv nebude házet klacky pod nohy, jak bylo 
často v minulém období zvykem.

1) Jako první bod programu nové radnice, pokud bude-
me zvoleni, bude zadržení dešťové vody na území města 

Újezd u Brna. K naší velké škodě naše kanalizace neodvádí sa-
mostatně dešťovou vodu, takže zadržování vody jsme navrhli 
řešit vyčištěním vody z čističky a tuto vodu zadržet na parcele 
vedle ŠMOLDUSU, poté tuto vodu jako technickou vodu roz-
vézt po městě jako vodu na zalévání. 

2) Vybudovat nový velký rybník v krajině.
3) Postavit stacionář pro důchodce, kde by důchodci 

mohli být přítomni pouze přes den nebo na krátký čas (týden 
až 14 dní) z důvodu dovolené jejich dětí. 

4) Zrealizovat denní stacionář pro invalidní děti, který 
by umožnil rodičům děti umístit každodenně dopoledne do 
stacionáře, a sami rodiče by mohli jít do práce. Nazvali jsme 
ho Ústavem vzájemné lidské pomoci  a  právnickou 
osobu jsme již založili.

5) Postavit sociální byty pro sociálně slabé občany. Na pět 
bytů máme projekt a stavební povolení a máme také dotaci. 
Nástavba by proběhla na stávající ubytovně pro sociálně slabé.

6) Kompletní zpracování využití vojenského areálu, kte-
rého jsme majitelé:

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

Vážení spoluobčané,

v  měsíci říjnu 2018 proběhnou komunální volby. V  námi 
sestavené kandidátce Vám nabízíme tým zkušených lidí, 
kteří jsou připraveni pro naše město a  pro Vás osobně pra-
covat s  pílí, rozvážnou snahou a  citlivostí pomáhat všem 
potřebným, realizovat již připravené a  pro občany města 
prospěšné investiční záměry a  připravovat záměry nové, 
které povedou k  rozvoji pracovních příležitostí, kultury, 
sportu, sociálních služeb a  dalších oblastí běžného života.

Zveme vás srdečně ve dnech 5. a 6. října 2018 k volbám.

Kandidáti za KDU-ČSL a nestraníky

1. Ing. Marie Kozáková – ředitelka domova pro seniory, 
 členka zastupitelstva města Újezd u Brna
2. Mgr. Bohdan Hladký – učitel, člen zastupitelstva města 
 Újezd u Brna

3 ThDr. PhDr. Thlic. Radek Mezuláník, Ph.D. – vedoucí 
 Katedry mediálních studií Univerzity J. A. Komenského 
 Praha, člen zastupitelstva města Újezd u Brna
4. Mgr. Pavel Blažek – specialista IT, předseda SHM, 
 Klub Újezd u Brna
5. Ing. Karel Vévar – živnostník – IT technik
6. Mgr. Martin Životský – učitel
7. Mgr. Tomáš Kaválek – učitel
8. MUDr. František Havlát – lékař, vinař
9. Mgr. Michaela Bednářová – učitelka, vedoucí 
 DFS Šternovjánek

10. Roman Krošík – živnostník – jevištní technolog
11. Petr Nachtnebl – majitel firmy, obchodní zástupce
12. Vladimír Nedoma – stavební technik
13. Lenka Jašková – referentka zaměstnanosti Úřadu práce
14. Mgr. Božena Flaišingerová – referentka správních 
 činností odboru zdravotnictví
15. Mgr. Ludmila Jenišová – asistentka pedagoga, katechetka

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 – č. 1 a č. 6
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a. Muzeum aut Praga – ač jste byli mylně informováni 
„Okénkem do zastupitelstva“, tak se stále jedná s majitelem 
panem Příhodou a poslední jednání včetně přítomnosti práv-
níka pana Příhody bylo 6. 9. 2018, kde úmysl opětovně zřídit 
muzeum v Újezdě u Brna byl deklarován.

b. Střelnice – projekt je hotov.
c. Využití podzemní stavby vojenského areálu na muze-

um válečnictví v Čechách.
d. Nadzemní panelový dům využít k přestavbě na star-

tovní byty, obzvláště pro mládež.
Celý proces je zdlouhavý, protože nebyla přístupová cesta 

do vojenského areálu. Toto jsme vyřešili, připravili projekt 
a stát nám tuto cestu postavil. Byla zkolaudována 30. 8. 2018, 
a tak můžeme v záměru pokračovat.

7) ŠKOLA
a. Kompletně nová elektrifikace, protože rozvody elektři-

ny ve škole jsou ještě z hliníku (projekt je připraven k realizaci).
b. Končíme projekt vzduchotechniky pro školu, aby bylo 

možno v obzvláště teplém počasí klimatizovat, včetně rekupe-
race (čištění) vzduchu.

c. Protože jsme zrekonstruovali kotelnu, je zapotřebí zre-
konstruovat také rozvody ústředního topení.

d. Ve třídách prvního stupně není u  umyvadel přívod 
teplé vody. Toto zabezpečíme okamžitě po případném zvolení.

8) ŠKOLKA
a. Ve školce je nutno kompletně vyměnit elektrorozvody, 

protože jsou z hliníku (projekt je také hotov).
b. I  ve školce se musí řešit problém vzduchotechniky, 

včetně rekuperace (projekt se již připravuje).
Máme jasný záměr zbudovat v druhé části Újezdu, 

nejlépe na Rychmanově, další školku, aby lidé nemu-
seli s dětmi přecházet přes celý Újezd a současně také 
proto, že kapacita dnešní školy, ač má velkou přístav-
bu, již nestačí.

Je zapotřebí zbudovat jesle, protože je spousta ro-
din, kde je zapotřebí, aby pracovali oba rodiče (soci-
ální důvody), nemají babičky, a tak by jim jesle tento 
problém řešily.

9) Zcela bezpodmínečně je nutno vybudovat komunika-
ce s  infrastrukturou všude tam, kde je možné stavět, kde je 
možná výstavba rodinných domů. Dále je nutné pokračovat 
ve výstavbě parkovišť, kterých je ve městě chronický nedosta-
tek. Ač byla v našem uplynulém volebním období vystavěna 
čtyři velká parkoviště a na ulici Komenského parkovací zálivy, 
i přesto je opětovně chronický nedostatek parkovišť. Navrhu-
jeme nové odstavné plochy po celé délce Rychmanova, kde 
bude možno vybudovat zálivy. Projekt je již hotový. Očeká-
vaná realizace koncem roku 2018 a začátkem roku 2019. Na 
Rychmanově je zapotřebí vybudovat parkoviště po levé části 
Domova u  Františka, projekt se prozatím nepřipravuje. Zcela 
bezpodmínečně zbudovat 2 parkoviště u hřbitova, v horní čás-
ti nad obřadní síní a ve spodní části pod obřadní síní. Projekt 
je již hotov, čeká se na stavební povolení. Autorem projektu je 
Ing. arch. H. Šemberová.

10) Největším problémem je stavba multifunkčního hřiště 
včetně haly na pozemku bývalého koupaliště. V daném místě 
by byla krásná sportovní hala s  multifunkčním hřištěm. Na 
toto již máme stavební povolení – nutno zabezpečit dotaci.

Vážení občané, pokud přijdete s dobrým návrhem 
v průběhu volebního období, věřte, že budeme velice 
rádi. Víte, nejde pouze všechno negovat, jen proto, 
že jsem v opozici. Musím také přicházet s návrhy, ať 
stojím kdekoliv, aby se toto město zdárně rozvíjelo 
v prospěch občanů. Víc slibovat nebudeme. 

J. Hradil
K. Hradský

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 – č. 1 a č. 6
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018 – č. 5

Vážený voliči,
opět po čtyřech letech budeš mít možnost rozhodnout 

o  svých zástupcích na městské radnici potažmo v  zastupi-
telstvu. Naše sdružení vzniklo před čtyřmi lety a  aktivně se 
zapojilo v Radě, Zastupitelstvu, ve výborech i komisích a rádi 
bychom na naši práci navázali. V současné době je naše spo-
lečnost značně rozdělená, což bylo patrné na volbách prezi-
dentských i parlamentních. Také v našem městě jsou patrné 
proudy, které naše obyvatele názorově rozdělují. Stávající ve-
dení radnice i úřadu se na jedné straně těší velké důvěře na-
šich občanů, na straně druhé přibývá i stále více kritiků. Rádi 
bychom nabídli cestu kompromisu, vzájemné spolupráce, 
sjednocení úsilí vedoucí k rozvoji našeho města. Domníváme 
se, že by naše město nemělo být bojištěm individualit, ale 
místem, kde bude každý v  rámci svých možností nezištně 
pomáhat, nikoliv škodit.

Současný stav městských financí je velmi dobrý, což kromě 
ekonomické konjuktury můžeme přičíst dobrému hospodaře-
ní ze strany vedení města, včetně všech zastupitelů, kteří se 
na rozhodování podílejí. V  souvislosti s  dobrou kondicí eko-
nomiky se domníváme, že je ten správný čas investovat do 
realizace pozemních staveb, které jsou v  přípravě, zejména 
sportovní areál na místě bývalého koupaliště a  rekonstrukce 
kulturního domu „Na Rychtě“. Chtěli bychom využít k realizaci 
nákladnějších akcí externích dotačních zdrojů, pokud to bude 
možné. Ostatně dotace by měli i v budoucnu hrát v městských 
příjmech významnou roli, ale pozor, nechtěli bychom využívat 
nesmyslné dotační tituly, které mnohdy nejsou přínosem.

Nechceme privatizovat městský majetek, který je zdrojem 
příjmů, ba naopak rádi bychom nastartovali procesy, které by do 
budoucna rozšířily nabídku bydlení pro mladé lidi a rodiny, např. 
startovací byty. Znamená to, vytipovat lokality, ve kterých by 

byla výstavba možná, jednat s vlastníky pozemků a investovat 
do veřejné infrastruktury. Nejsme zastánci drahých protipovod-
ňových opatření, které by sice na jedné straně umožnily lidem 
ve městě stavět, na druhé straně by další skupinu omezily na 
svých majetkových právech a  zároveň výrazným způsobem 
zatížily rozpočet. Investovat přibližně 100 mil. Kč do přesunu 
vytěženého materiálu na protipovodňová opatření se s ohledem 
na městskou pokladnu jeví neefektivní.

Rádi bychom byli aktivní také v  boji se suchem, které nás 
již několikátým rokem trápí. Jedním z řešení je efektivní využití 
odpadní vody, která bez užitku vytéká z čistírny odpadních vod. 
Vyžádá si to investice do vodohospodářské infrastruktury, která 
je však v majetku města a její údržba a rozvoj musí být naší prio-
ritou. Nejen vodohospodářská infrastruktura, ale i místní komu-
nikace, osvětlení a zeleň si zaslouží svoji efektivní investiční po-
zornost, abychom se stali skutečně SMART (chytrým) městem.

Dlouhodobě se snažíme ve městě podporovat spolkovou 
činnost, za poslední čtyři roky se několikanásobně zvýšil pří-
sun finančních prostředků do zájmových organizací sdružují-
cích aktivity napříč věkovou strukturou, tento trend bychom 
rádi zachovali. 

Milý voliči, rozhodni se moudře. Povznes se nad případnou 
personální antipatii a podívej se na stav naší obce z pohledu 
ekonomického, estetického i  sociálně kulturního. V  našem 
okolí nenajdeš obec, která by se mohla pochlubit tak půso-
bivým rozvojem. Nepodlehni vábení osob a  subjektů, které 
vznikají jen proto, aby mohly získanou moc využít jen ve svůj 
osobní prospěch, a přitom se v Újezdě nikdy na společenském 
dění nepodílely. 

Přeji šťastnou volbu – tedy volbu Sdružení pro 
Újezd číslo 5.

Vaši kandidáti.

1. Mgr. Radek Řeřicha 2. Jiří Ocásek 3. Vlastimil Plšek



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA48

VÝZVY

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ ZA PRVNÍ POLOLETÍ VYHLÁSILA 6 VÝZEV  

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště do poloviny 
roku 2018 vyhlásila a  uzavřela 4 výzvy z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci Programu rozvoje 
venkova na předkládání projektů pro žadatele v území. První 
výzvy byly vyhlášeny z Operačního programu Zaměstnanost, 
na Prorodinná opatření, Rozvoj sociálních služeb a  podporu 
zaměstnanosti. Celkem bylo doporučeno k  financová-
ní 7 projektů dohromady za 7 288 258 Kč celkových 
způsobilých výdajů. Byly podpořeny projekty na založení 
a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměst-
ských táborů po celém území MAS Slavkovské bojiště.

Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje venkova byly určeny 
pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí 
bylo podáno právě zemědělci, a to celkem 20, zájem byl pře-
devším o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští podnika-
telé podali celkem 6 žádostí na rozvoj svých činností – např. 
na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpo-
řeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího 
mléka. Celkem bylo hodnoceno v rámci těchto výzev 
38 projektů, v každé výzvě po 19 projektech a celko-
vá požadovaná výše dotace činí 12 664 284 Kč.

Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova 
plánuje MAS Slavkovské bojiště na prosinec tohoto 
roku.

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS 
Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům po úspěšné 
realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměst-
nanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes 
místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, 
pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS. 

V  současné době jsou vyhlášeny 3 výzvy z  Integrova-
ného regionálního operačního programu na Infra-
strukturu základních škol, Infrastrukturu mateřských 

škol a Dopravní bezpečnost v obcích. Předpokládanými 
žadateli jsou především obce. Do konce září budou vyhlášeny 
poslední výzvy z OP Zaměstnanost na Sociální služby mimo 
režim zákona o sociálních službách a podporu sociálního pod-
nikání.

Seznamy podpořených projektů a celé znění vyhlášených 
výzev je k dispozici na našich webových stránkách www.
slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166

683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491

Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová

Tel.: 511 146 766, 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz

www.slavkovskebojiste.cz
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Ještě jedno poděkování je nutno učinit
2x až 3x do roka dostáváte do schránek Zpravodaj města Újezd u Brna a několikrát 

do roka Informace do schránek. Práce na tiskovinách není jednoduchá a často se 
táhne řadu týdnů někdy i měsíců. Za to, že jsou všechny články i fotografie na svém 
místě a Vy tak máte k dispozici informace, je nutno poděkovat referentce městského 
úřadu paní Gitě Hübschové, dříve Kalvodové, kterou všichni dobře znáte z kanceláře 
podatelny a z místního rozhlasu. Měsíce střádá postupně všechny materiály, které 
pak v součinnosti se mnou a ostatními členy úřadu postupně přepisuje a ukládá, 
komunikuje s grafickou firmou a dohlíží na vydání. Mohu se stoprocentně spoleh-
nout, že svoji práci odvede vždy příkladně a bez chyb. Takže mohu říci pouze „děkuji“.

A v neposlední řadě děkuji i strážníkům naší městské policie, že ihned po vydání 
Zpravodaje i každé Informace do schránky se postarají o to, abyste měli ještě teplé 
vydání každý ve své schránce.

Jan Hradil

PODĚKOVÁNÍ ZA REDAKČNÍ PRÁCI

Gita Hübschová



Z Á Ř Í  2 0 1 8

co přát?

ZPRAVODAJ
Ú J E Z D  U  B R N A

Naši pracovNíci zasadili celkem 37 dubů

výsadba dubů u hřbitova. ve středu 19. září zde byl vysazeN Nový dubový háj

Jsme tady již opravdu jako vedení dlouho. Vystřídalo se mnoho zastupitelstev. Někteří zastupitelé byli 
velmi aktivní, pracovití, ale to už je otázka svědomí každého z nás. Za poslední 4 roky se Rada města sešla 
celkem 167x v tomto volebním období. Zastupitelstvo města se šlo 28x za celé volební období.

Co víc k tomu říct? Existují přesné dokumenty, co a kdo inicioval k projednání, kdo a co navrhoval, kdo 
a co zbudoval. V tom je pravý smysl práce zastupitelů. Nejde o pouhou negaci všeho, co navrhne rada. 
Protože každý z občanů, ale hlavně zastupitelé mají možnost navrhovat. Kromě diskuze kolem koupali-
ště, vše navrhovala rada města. A vzpomeňte si, že šel občanům v tomto období dotazník na vyjádření 
Vašeho názoru k budování či nebudování koupaliště. Výsledek byl: koupaliště zbudovat za 
předpokladu, že obdržíme dotaci. A dotaci jsme neobdrželi.

Někdy se stalo, že zastupitelstvo některý ze záměrů kompletně rozhodlo, jako kupř. revitalizaci parku. 
A pak 5 zastupitelů podalo státnímu orgánu podnět proti této revitalizaci. Dnes vidíme, že revitalizace 
se podařila.

Co popřát do nových voleb?
Zvolte pouze ty, kteří umí pracovat. Protože nejde o nic jiného, než o práci ve prospěch města Újezdu 

u Brna. Zvažte, jak vlastně dnes vypadá naše městečko. Podívejte se na programy všech stran a již z toho 
poznáte, zda jde pouze o snahu se zalíbit nebo zda jde o snahu posunout město o pár kroků blíže k dobré 
vybavenosti městečka střední Evropy.

Vám všem za podporu, za práci, za trpělivost opravdu z celého srdce děkuji.

Jan Hradil, starosta


