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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané,
léto nám začalo poněkud dříve a ohlásilo se značným
horkem. O to hůře se dětem dokončoval školní rok. Dne
29. 6. 2017 jsem byl účasten školního programu k ukončení
školního roku, který se konal na dvoře naší základní školy.
Bylo tam také loučení s deváťáky, a bylo to precizně připravené. Bylo příjemné vidět, že se děti v naší škole cítí dobře.
Je nutno podotknout, že školu opouští zástupce ředitele
Mgr. Pavel Polách. Dlouhá léta velice tiše a hlavně dobře ve
škole pracoval. Zůstává mu pouze za jeho práci poděkovat:
tedy děkujeme! Je nutno také poděkovat paní ředitelce
dr. Olšanské. Vybírá za sebe nového zástupce a věřím, že

vybere dobře. Přeji našim dětem krásné letní prázdniny. Aby
si užily volného času a hlavně, aby v průběhu prázdnin nebyl
žádný úraz.
Vám, vážení občané, přeji, abyste v létě načerpali sílu,
a aby se Vám léto vydařilo. Radnice bude fungovat, takže
pokud bude někdo z Vás cokoliv potřebovat, zajisté mu vyhovíme. Dovolené jsou mezi zaměstnanci rozdělené tak, aby
byla možná na úřadu zastupitelnost. Chce to z Vaší strany
trochu více trpělivosti. A za tu Vám děkuji.
A co popřát městu? Aby se vydařily plánované stavby,
abychom dobře ekonomicky vycházeli, a aby bylo co nejméně občanských sporů, které končí na radnici.
Jan Hradil

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

1

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
USNESENÍ Č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 31. 1. 2017
1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 14 ve výši
26.900,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
2. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve
výši 137.800,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky inventarizace za rok 2016.
4. Zastupitelstvo města rozhodlo provést asanaci zbývající
části objektu zázemí bývalého koupaliště.
5. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečit
realizaci asanace zbývající části objektu zázemí bývalého
koupaliště.
6. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit vnitřní vybavení
nábytkem do dokončené ubytovny u fotbalového hřiště.
7. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečit
realizaci vnitřního vybavení nábytkem do ubytovny u fotbalového hřiště.
8. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí seznam a průběh plánovaných akcí ve městě Újezd u Brna.
9. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečit
přípravu a realizaci akcí uvedených pod body b) až o) dle
přílohy zápisu.
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout
„Domovu u Františka“, IČ 04150015, Rybářská 1079, Újezd
u Brna do sociálních služeb pracovníka, kterého bude
11 měsíců hradit město Újezd u Brna a bude jej mít ve stavu
zaměstnanců s určením práce „Domov u Františka“.
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – plynovou, kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu, Štefánikova, Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 1483/2, 1484/1,
1481, 1485 a 1482, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1465, k. ú.
Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem Romanem Husákem, nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53 Újezd u Brna, na straně
jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – plynovou,
kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu, Štefánikova, Újezd u Brna (na pozemku parc.
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č. 1483/2, 1484/1, 1481, 1485 a 1482, k. ú. Újezd u Brna),
na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc.
č. 1465, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem Romanem Husákem, nar.: . . . ., . . . . . ., 664 53 Újezd u Brna,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – plynovou, kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu, Za Tratí,
Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 3130, k. ú. Újezd
u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
část parc. č. 1110/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
paní Simonou Kalvodovou, nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53
Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé.
14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – plynovou,
kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného
domu, Za Tratí, Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 3130,
k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 1110/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi
stavebníkem: paní Simonou Kalvodovou, nar.: . . . . . ., .
, 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé.
15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – plynovou, kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu, Za Tratí,
Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 3131/1, k. ú. Újezd
u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
část parc. č. 1110/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
manželi Jiřím nar. . . . . . . a Kateřinou nar. . . . . . . Florianovými, oba trvalým pobytem . . . . . ., 664 51 Ponětovice,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – plynovou,
kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného
domu, Za Tratí, Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 3131/1,
k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, část parc. č. 1110/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: manželi Jiřím nar. . . . . a Kateřinou nar. . . . . . .
Florianovými, oba trvalým pobytem . . . . . ., 664 51 Poně-
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tovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně
druhé.
17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje bezúplatné
nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to pozemku p. č. 319, hodnota v účetní evidenci 11.860,- Kč, k. ú.
Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Újezd u Brna, včetně souhlasu města s omezujícími podmínkami uvedenými v Čl. IV smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. BP – 16-282.
18. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
č. BP – 16-282.
19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – plynovou a vodovodní přípojku
k rodinnému domu ul. Štefánikova 822, Újezd u Brna (na
pozemku parc. č. 1476, k. ú. Újezd u Brna) na pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1465, k. ú.
Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem Janem Pecákem,
nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – plynovou
a vodovodní přípojku k rodinnému domu ul. Štefánikova
822, Újezd u Brna (na pozemku parc. č. 1476, k. ú. Újezd
u Brna) na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část
parc. č. 1465, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem
Janem Pecákem, nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53 Újezd u Brna, na
straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – napojení parkovacího stání
novostavby rodinného domu – sjezd bude zbudován
na pozemku parc. č. 1465, k. ú. Újezd u Brna a napojen
na stávající sjezd a sklopený obrubník na pozemku parc.
č. 111/3, k. ú. Újezd u Brna (pozemek je ve vlastnictví JmK
Brno), za účelem zrealizování: napojení parkovacího stání
novostavby rodinného domu, Štefánikova, Újezd u Brna
(na pozemku p. č. 1483/2, 1484/1, 1481, 1485 a 1482,
k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: panem Romanem
Husákem, nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53 Újezd u Brna, na
straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.

22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – napojení
parkovacího stání novostavby rodinného domu – sjezd
bude zbudován na pozemku parc. č. 1465, k. ú. Újezd
u Brna a napojen na stávající sjezd a sklopený obrubník
na pozemku parc. č. 111/3, k. ú. Újezd u Brna (pozemek je
ve vlastnictví JmK Brno), za účelem zrealizování: napojení
parkovacího stání novostavby rodinného domu, Štefánikova, Újezd u Brna (na pozemku p. č. 1483/2, 1484/1,
1481, 1485 a 1482, k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem:
panem Romanem Husákem, nar.: . . . . . ., . . . . . ., 664 53
Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé.
23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí se změnou
jednorázové úplaty ve výši 11.800,- Kč + DPH v platné
sazbě na jednorázovou úplatu ve výši 16.000,- Kč + DPH
v platné sazbě, za změnu délky 44 m na 65 m kabelového
vedení. Jedná se o Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení
věcného břemene č: 1030028519/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. VN, LDN Blardone“ – umístění distribuční soustavy – rozvaděč VN, zemní
kabelové vedení VN a uzemnění v délce 65 m, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích města parc. č. 1809, 3303, k. ú.
Újezd u Brna, a dále zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.
24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí se stavbou
– nové zemní kabelové vedení v délce 306 m kabelu NN
– „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“ na pozemcích města
parc. č. 72, 864, 957/5, 1014, 1058/1, 1115/4, 1117/4,
1118/6, 1124, 3258/121 k. ú. Újezd u Brna, pro výstavbu
Penny Marketu za předpokladu, že přejdou do majetku
města pozemky nacházející se v trase nově budovaného
kabelu kNN (paní Mlénská a SŽDC). Týká se to pozemků
1058/11, 1058/12 – paní Mlénská souhlasí s položením
kabelů. Týká se to pozemků 1108, 3206, 3228/2 – SŽDC
souhlasí s položením kabelů.
25. Zastupitelstvo města souhlasí se smlouvou
č. 1030030182/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu – nové zemní kabelové vedení v délce
306 m kabelu NN – „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“ na
pozemcích města parc. č. 72, 864, 957/5, 1014, 1058/1,
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1115/4, 1117/4, 1118/6, 1124, 3258/121, k. ú. Újezd
u Brna, pro výstavbu Penny Marketu, za jednorázovou
úplatu 64.200 Kč, bez DPH.
Po převodu parcel 1058/11 a 1058/12 od paní Jany Mlénské se uzavře smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení nového zemního kabelu NN se
společností E.ON Distribuce a. s. na par. č. 72, 864, 957/5,
1014, 1058/1, 1058/11, 1058/12,1115/4, 1117/4,
1118/6, 1124, 3258/121, k. ú. Újezd u Brna.
26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek par. č. 2070/1 o celkové výměře 507 m2, p. č. 2068/2
o celkové výměře 16 m2 a p. č. 2069/2 o celkové výměře
77 m2 v k. ú. Újezd u Brna, za domem č. p. 698, na ulici
Rychmanovská.
Cena bude určena odhadem soudního znalce na cenu tržní, nemůže být nižší než 450,- Kč/m2.
27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere se souhlasem
na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 23. 1. 2017
o uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, p. č. 2067, k. ú. Újezd
u Brna, poblíž ulice Rychmanovská (poblíž evangelického
kostela), o celkové výměře 291 m2, za cenu 5.820,- Kč/
rok, za účelem umístění mobilního domu. Zastupitelstvo
města ukládá radě města, aby ve smlouvě byly co nejlépe
zabezpečeny práva města, jako pronajímatele.
28. Zastupitelstvo města posoudilo oba dva pracovníky Michala Kapouna – policistu a Bc. Josefa Cikána – strážníka
čekatele a doporučuje starostovi ponechat v pracovním
poměru pana M. Kapouna a propustit ve zkušební době
Bc. Josefa Cikána.
29. Zastupitelstvo města rozhodlo, že protipovodňové projektové návrhy firmy ENVIPARTNER nebudou předmětem
změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna, protože jsou
stále ještě projednávány.
30. Zastupitelstvo města schvaluje změnu čl. II, bod 2) Kupní smlouvy mezi Městem Újezd u Brna a Blardone s. r. o.
IČ: 24685119, který se mění z důvodu změny zákona
o DPH (k ceně 7.317.000,- Kč se připočítává DPH ve výši
1.536.570,- Kč, cena včetně DPH činí 8.853.570,- Kč)
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
31. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí předložená usnesení, týkající se výstavby PENNY Marketu.
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Jedná se o usnesení ze zasedání rad a zastupitelstev města
k dnešnímu dni.
32. Zastupitelstvo města schválilo zásady pro poskytování
cestovních náhrad uvolněným členům zastupitelstva
obce pro rok 2017 ve výši dle Vyhlášky č. 440/2016 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad:
1) Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních vozidel 3,90 Kč.
2) Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne stravné
ve výši
a) 72,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
		 nejvýš však 18 hodin
c) 171,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
3) Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí
a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna po projednání schvaluje místostarostu města Karla Hradského jako určeného
člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti
spojené s pořizováním změny č. 1 územního plánu Újezd
u Brna.
34. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí podepsanou příkazní smlouvu č. 01/01/2017/Mik s ing. Martinou Miklendovou ve věci pořízení změny č. 1 územního
plánu města Újezd u Brna. Jedná se o zajištění kvalifikovaného výkonu územně plánovací činnosti podle § 24
stavebního zákona při pořizování změny č. 1, které povede k vydání změny č. 1 a výkon činností souvisejících
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a navazujících na vydání změny č. 1, které jsou vyžadovány stavebním zákonem, jeho vyhláškami a správním
řádem.
35. Zastupitelstvo města rozhodlo sdělit MěÚ Šlapanice, že od
něj nebude požadovat změnu č. 1 územního plánu Újezd
u Brna z důvodu, že čas dodání jejich práce je pro město
nepřijatelný.
36. Zastupitelstvo města stanovuje Směrnici č. 1/2017,
která obsahuje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, a to ve smyslu par. 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu Nařízení vlády
č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, a to s účinností

od 1. 1. 2017. Ceny v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku
2016 zůstávají beze změny.
37. Zastupitelstvo města schvaluje 19 smluv o dotacích dle
odsouhlaseného rozpočtu pro r. 2017 a ukládá starostovi
města všech 19 odsouhlasených smluv podepsat.
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, na návrh
Rady města Újezd u Brna, přestavět prostory bývalé cukrárny na kanceláře pro Městský úřad Újezd u Brna.
39. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Základní škole
Újezd u Brna částku ve výši 70.000,- Kč na vybavení školní
kuchyně v Základní škole Újezd u Brna.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil Th.D.
starosta

USNESENÍ Č. 18 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 2. 5. 2017
1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem
na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ve výši 124.800,- Kč,
které bylo schváleno radou města dne 21. 2. 2017. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ve výši 283.000,Kč, které bylo schváleno radou města dne 21. 3. 2017.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ve výši 309.300,Kč, které bylo schváleno radou města dne 10. 4. 2017.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve
výši 1.404.200,- Kč. 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,
tato kontrola byla provedena dne 11. 4. 2017.
6. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u Brna,
tato kontrola byla provedena dne 11. 4. 2017.
7. Zastupitelstvo města přijalo se souhlasem zápis finančního a kontrolního výboru, konaného dne 25. 4. 2017 bez
výhrad. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

8. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku bez výhrad.
9. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem
a zprávou o přezkoumání hospodaření města Újezd u Brna
za období ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 firmou TOP AUDITING. Závěrem zprávy je konstatování, že
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města tento audit přijímá.
10. Zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne
2. 5. 2017 celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet
města Újezd u Brna za rok 2016“ bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2016 byl vyvěšen
na úřední desce města dne 22. 2. 2017 a bude sňat dne
3. 5. 2017.
11. Zastupitelstvu města byl předložen „Zápis ze sejití hlavní
inventarizační komise města Újezd u Brna“ ze dne 21. 12.
2016, „Zápis z jednání likvidační komise města Újezd
u Brna“ ze dne 6. 1. 2017, usnesení Rady města ze dne
10. 1. 2017. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky inventarizace města Újezd u Brna za rok 2016 dne
31. 1. 2017 usnesením č. 17.
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12. Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní
závěrku Města Újezd u Brna, IČ: 00282740 za rok 2016
schvaluje bez výhrad počtem hlasů 13.
13. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve
výši 15.167.540,59 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošovou jeho
přeúčtováním na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.
14. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací listinu Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna, IČ: 25584545, se sídlem Újezd
u Brna a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
15. Na základě uzavřené dohody městy Újezd u Brna a obcí
Žatčany a Telnice o vytvoření společného školského
obvodu základní školy je území obcí Žatčany a Telnice
částí školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, IČ: 70990794, se sídlem Školní
284, 664 53 Újezd u Brna, zřízené městem Újezd u Brna,
IČ: 00282740 se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd
u Brna.
16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém zasedání dne
2. 5. 2017 rozhodlo vydat závaznou vyhlášku: Č1. I.: Stanovení školských obvodů.
17. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 4. 2014 mezi městem Újezd u Brna a SK Újezd u Brna. Předmětem dodatku
jsou pozemky nacházející se v areálu fotbalového hřiště.
18. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna
a SK Újezd u Brna, IČO: 494 91 010, týkající se převodu
pozemku p. č. 320/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2 jehož součástí je budova s čp. 21 – stavba
občanského vybavení.
19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030035117/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN Sklenář K2287/30“, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON
Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné
moci ze dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká repub-
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lika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou
úplatu ve výši 19.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná
se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod
označením „Újezd u Brna, rozš. kNN Sklenář K2287/30“,
(umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 81 m) na pozemku Města Újezd u Brna,
parc. č. 1945/2, 1947/1, 1998/1, 2065, 2134/1, 2287/53
v k. ú. Újezd u Brna.
20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „Újezd u Brna, rozš. kNN Sklenář
K2287/30“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, parc. č. 1945/2, 1947/1, 1998/1, 2065, 2134/1,
2287/53 v k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem
Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 280 85 400,
avšak za jednorázovou úplatu ve výši 19.200 Kč + DPH
v platné sazbě.
21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030032360/002 v rámci stavby vedené pod označením – „Újezd u B., rozš. kNN, Polášek K/2376“, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze dne
12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o.,
obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591,avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 12 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u B., rozš. kNN, Polášek K/2376“, (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 374/1, 373/1, 2378/5,
2378/3 v k. ú. Újezd u Brna.
22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „Újezd u B., rozš. kNN, Polášek
K/2376“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
parc. č. 374/1, 373/1, 2378/5, 2378/3 v k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČO: 280 85 400, avšak za jednorázovou
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úplatu ve výši 12 600 Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se
o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod
označením„Újezd u B., rozš. kNN, Polášek K/2376“, (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN)
na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 374/1, 373/1,
2378/5, 2378/3 v k. ú. Újezd u Brna.
23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030033913/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS, loka. Máca“,
uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON
Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě plné
moci ze dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou
úplatu ve výši 16 000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené
pod označením „Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS, loka.
Máca“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
NN, rozpojovací skříň, uzemnění) na pozemku Města
Újezd u Brna, parc. č. 1465 a 1809 k. ú. Újezd u Brna.
24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy „Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS,
loka. Máca“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, parc. č. 1465 a 1809 k. ú. Újezd u Brna, mezi
stavebníkem: Městem Újezd u Brna a společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 280 85 400, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 16 000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u Brna, Štefánikova, rozš. DS, loka. Máca“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, rozpojovací
skříň, uzemnění) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č.
1465 a 1809 k. ú. Újezd u Brna.
25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030032452/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS K/ 3199“, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze dne
12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., obě

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 11 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS K/3199“ (umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN) na pozemku
Města Újezd u Brna, parc. č. 3255/1 a 4436, k. ú. Újezd
u Brna.
26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy „Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS K/
3199“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
parc. č. 3255/1 a 4436, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a.
s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 280
85 400, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 11 600,- Kč
+ DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna,
rozš. kNN, ABAS K/ 3199“ (umístění distribuční soustavy
– kabelové vedení NN) na pozemku Města Újezd u Brna,
parc. č. 3255/1 a 4436, k. ú. Újezd u Brna.
27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: 1030030182/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“ – nové zemní kabelové vedení NN, mezi Městem Újezd u Brna a společností
E.ON Distribuce, IČO: 28085400, zastoupena na základě
plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká
republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 64 200- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby
vedené pod označením „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“
(umístění distribuční soustavy – nové zemní kabelové
vedení NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 72,
864, 957/5, 1014, 1058/1, 1115/4, 1117/4, 1118/6,
1124, 3258/121, 1058/11 a 1058/12, k. ú. Újezd u Brna.
28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy „Újezd u Brna, rozš. kNN, Penny“
– nové zemní kabelové vedení NN, mezi Městem Újezd
u Brna a společností E.ON Distribuce, IČO: 28085400,
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zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009
společností E.ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO:
25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 64 200,Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného
břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd
u Brna, rozš. kNN, Penny“ (umístění distribuční soustavy
– nové zemní kabelové vedení NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 72, 864, 957/5, 1014, 1058/1,
1115/4, 1117/4, 1118/6, 1124, 3258/121, 1058/11
a 1058/12, k. ú. Újezd u Brna.
29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1040002762/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna: NN – Rekonstrukce vNN“, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze dne
12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., obě
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši
421.950,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u Brna: NN – Rekonstrukce vNN“, (umístění distribuční soustavy – nové podzemní kabelové vedení v délce
2623 m, 47 x nová pilířová skříň + 2 x skříň do výklenku+
2x sloup NN) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1173,
1236, 1279, 127/1, 1314, 73, 72/8, 74/1, 29/1, 1782/1,
1780/1, 1790, 1789/3, 24, 1787 v k. ú. Újezd u Brna.
30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „Újezd u Brna: NN – Rekonstrukce
vNN“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
parc. č. 1173, 1236, 1279, 127/1, 1314, 73, 72/8, 74/1,
29/1, 1782/1, 1780/1, 1790, 1789/3, 24, 1787 v k. ú.
Újezd u Brna, mezi: Městem Újezd u Brna a společností
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO: 280 85 400, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 421.950,- Kč + DPH v platné sazbě.
31. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030033827/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek K/204“, uzavřenou
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mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
a. s. IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze
dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o.,
obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 8 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek K/204“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení v délce 28 m)
na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 127/1 v k. ú.
Újezd u Brna.
32. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „Újezd u Brna, příp. kNN, Štěpánek
K/204“ na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
parc. č. 127/1 v k. ú. Újezd u Brna, mezi: Městem Újezd
u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 280 85 400, avšak
za jednorázovou úplatu ve výši 8 600,- Kč + DPH v platné
sazbě.
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 1030036461/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová K 346“, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
IČO: 28085400, zastoupena na základě plné moci ze dne
12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., obě
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 9 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová K 346“, (umístění
distribuční soustavy – kabelové rozvody a skříň, vedení
v délce 33 m), na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č.
318 v k. ú. Újezd u Brna.
34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „Újezd u Brna: rozš. kNN, Klemová
K 346“, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
parc. č. 318 v k. ú. Újezd u Brna, mezi: Městem Újezd
u Brna a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 280 85 400, avšak
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za jednorázovou úplatu ve výši 9 600,- Kč + DPH v platné
sazbě.
35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.: 9900094142 v rámci stavby vedené pod označením
„STL plynovod a přípojka pro novostavbu RD v k. ú. Újezd
u Brna parc. č. 2151, číslo stavby 9900094142“ uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, s. r. o.,
IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČO: 27935311, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 6 600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„STL plynovod a přípojka pro novostavbu RD v k. ú. Újezd
u Brna parc. č. 2151, číslo stavby 9900094142“ v délce
18 m, na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 2136/1
v k. ú. Újezd u Brna.
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy – „STL plynovod a přípojka pro novostavbu RD v k. ú. Újezd u Brna parc. č. 2151, číslo stavby
9900094142“, na pozemcích ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, parc. č. 2136/1 v k. ú. Újezd u Brna, mezi: Městem
Újezd u Brna a společností GasNet, s. r. o., IČO: 27295567,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, avšak za
jednorázovou úplatu ve výši 6 600,- Kč + DPH v platné
sazbě.
37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9900092392_3/
VB v rámci stavby vedené pod označením „STL plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 10 v k.
ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392“, uzavřenou
mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, s. r.
o. IČO: 27295567, sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, zastoupený společností GridServices,
s. r. o. IČO: 27935311, sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, avšak za jednorázovou úplatu ve
výši 6 502,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„STL plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č.
10 v k. ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392“, včet-

ně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, v celkové délce 17,51 m, na pozemku Města Újezd
u Brna, parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna.
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – umístění
distribuční soustavy „STL plynovodní přípojka pro objekt
na pozemku parc. č. 10 v k. ú. Újezd u Brna, číslo stavby
9900092392“ mezi Městem Újezd u Brna a společností
GasNet, s. r. o., IČO: 27295567, sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, avšak za jednorázovou úplatu
ve výši 6 502,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení
věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením
„STL plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc.
č. 10 v k. ú. Újezd u Brna, číslo stavby 9900092392“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, v celkové délce 17,51 m, na pozemku Města Újezd
u Brna, parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna.
39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o právu provést stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu
na pozemku parc. č. 10, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 15/1 a 29/1,
k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem Miloslavem
Staňou, . . . . . ., Újezd u Brna, na straně jedné a Městem
Újezd u Brna na straně druhé.
40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy dodatku č. 1 ke smlouvě o právu
provést stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.
č. 10, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 15/1 a 29/1, k. ú. Újezd u Brna,
mezi stavebníkem: panem Miloslavem Staňou, . . . . . .,
Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé.
41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu (na pozemku parc. č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 2136/1, k. ú.
Újezd u Brna, mezi stavebníkem: panem Pavlem Veselým,
. . . . . ., Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé.
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42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – kanalizační, plynovou a vodovodní přípojku k novostavbě
rodinného domu (na pozemku parc. č. 2151, k. ú. Újezd
u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna,
část parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
panem Pavlem Veselým, . . . . . ., Újezd u Brna, na straně
jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu (na pozemku parc.
č. 83, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 73 a 111/2, k. ú. Újezd u Brna,
mezi stavebníkem: paní Jolanou Smejkalovou, bytem . . . ,
Újezd u Brna a panem Vítem Hlavoněm, . . . . . ., Syrovice
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
44. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě rodinného domu
(na pozemku parc. č. 83, k. ú. Újezd u Brna) na pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 73 a 111/2,
k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: paní Jolanou Smejkalovou, bytem . . . . . ., Újezd u Brna a panem Vítem Hlavoněm, . . . . . ., Syrovice na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé.
45. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Rybářská, Újezd u Brna, na pozemku
parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd u Brna, za účelem zrealizování
– napojení parkovacího stání novostavby rodinného domu
na ulici Rybářské (parc. č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), mezi
stavebníkem: panem Pavlem Veselým, . . . . . ., Újezd u Brna,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
46. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o právu provést stavbu – sjezd
a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Rybářská,
Újezd u Brna, na pozemku parc. č. 2136/1, k. ú. Újezd
u Brna, za účelem zrealizování – napojení parkovacího
stání novostavby rodinného domu na ulici Rybářské (parc.
č. 2151, k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: panem
Pavlem Veselým, . . . . . ., Újezd u Brna, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
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47. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 29/5, v k. ú. Újezd u Brna, na ulici Komenského (pod garáží), Újezd u Brna, o celkové výměře 19 m2
a to za cenu je 450,- Kč/m2 – vzhledem k tomu, že nebyly
podány námitky. Pozemek bude prodán panu Miroslavu
Šafaříkovi, bytem . . . . . ., Újezd u Brna.
48. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy (prodej pozemku města Újezd u Brna,
parc. č. 29/5, k. ú. Újezd u Brna) mezi panem Miroslavem
Šafaříkem, bytem . . . . . ., Újezd u Brna na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
49. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2280/4, 2280/3 a 2280/2 o celkové výměře
pozemků – 576 m2, v k. ú. Újezd u Brna, a to za cenu 450,Kč/m2 manželům Františku a Marcele Hauerovým, bytem
. . . . . ., Brno 612 00.
50. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy (prodej pozemku města Újezd u Brna parc.
č. 2280/4, 2280/3 a 2280/2 o celkové výměře pozemků –
576 m2, v k. ú. Újezd u Brna) mezi Františkem a Marcelou
Hauerovými, bytem . . . . . ., Brno 612 00, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
51. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2070/1 o celkové výměře 507 m2, 2068/2
o celkové výměře 16 m2 a 2069/2 o celkové výměře 77 m2
v k. ú. Újezd u Brna, za domem č.p. 698, na ulici Rychmanovská, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem –
č. 42/4232/2017 ze dne 12. 4. 2017 a to za cenu 498 Kč/m2
– vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. Pozemek
bude prodán panu Zdeňku Suchomelovi, . . . . . ., Újezd
u Brna.
52. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy – (prodej pozemku města
Újezd u Brna, parc. č. 2070/1 o celkové výměře 507 m2,
2068/2 o celkové výměře 16 m2 a 2069/2 o celkové výměře 77 m2 v k. ú. Újezd u Brna), za domem č.p. 698, na
ulici Rychmanovská, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem – č. 42/4232/2017 ze dne 12. 4. 2017 a to za
cenu 498 Kč/m2 – vzhledem k tomu, že nebyly podány
námitky, uzavřenou mezi Zdeňkem Suchomelem, bytem
. . . . . ., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem
Újezd u Brna na straně druhé.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
53. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit
pozemek parc. č. 321/8 o celkové výměře 98 m2 a parc.
č. 321/9 o celkové výměře 49 m2 v k. ú. Újezd u Brna, od
pana Marka Kroupy, Újezd u Brna a to za cenu 450,- Kč/
m2 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
– odprodeje pozemku parc. č. 321/8 o celkové výměře
98 m2 a parc. č. 321/9 o celkové výměře 49 m2 v k. ú. Újezd
u Brna od pana Marka Kroupy, Újezd u Brna a to za cenu
450,- Kč/m2 – uzavřenou mezi panem Markem Kroupou,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.
54. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit
pozemek parc. č. 321/11 o celkové výměře 88 m2 a parc.
č. 322/6 o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Újezd u Brna, od
manželů Karla a Aleny Sedláčkových, Újezd u Brna a to za
cenu 450,- Kč/m2.
55. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy –odprodeje pozemku
parc. č. 321/11 o celkové výměře 88 m2 a parc. č. 322/6
o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Újezd u Brna, od manželů
Karla a Aleny Sedláčkových, Újezd u Brna a to za cenu
450,- Kč/m2 – uzavřenou mezi manželi Karlem a Alenou
Sedláčkovými, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé.
56. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby provedla
další pokus o odkoupení posledních pozemků pod fotbalovým hřištěm, které nejsou v majetku města.
57. Zastupitelstvo města rozhodlo rozšířit objednávku u firmy
COLAS CZ o zbudování schodiště a přilehlých prostor za
stanovenou cenu dohodou 327.800,- Kč (viz rozpočet)
a ukládá starostovo podepsat dodatek ke smlouvě.
58. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere se souhlasem na
vědomí smlouvu o právu provést stavbu pod názvem akce
„II/418 Újezd u Brna – Otnice“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení, vyhotovené projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a. s., se sídlem Kounicova 271/13,
602 00 Brno, IČO: 463 47 488. Smlouva je uzavřena mezi
Městem Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna,
IČ: 00282740 a Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, přísp. org., IČO: 709 32 581, se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno. Jedná se o stavbu na pozemcích p. č. 1947; 1945/2; 2134/1; 1998/1; 2114/1; 2114/2;
5061 a 5569, vše v k. ú. Újezd u Brna, kterých je město

vlastníkem – vedeno na LV 10001 a dále na pozemcích
p. č. 2768 a 2767 v k. ú. Otnice, kterých je město spoluvlastníkem – vedeno na LV 853.
59. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby vypsala řádné výběrové řízení na pronájem restaurace Na Rychtě.
60. Zastupitelstvo města rozhodlo asanovat skateboardové
zařízení na koupališti. Asanaci (demolici) provede město
vlastními silami.
61. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby pozemek
p. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna, který je v majetku města, byl vložen do změny č. 1 ÚP Újezd u Brna jako komunikace pro infrastrukturu budoucí výstavby.
62. Zastupitelstvo města ukládá radě města přizvat firmu JRK
s. r. o, která by pro město Újezd u Brna zpracovala formu
sběru odpadů a třídění dle obce Trojanovice, prozatím
bezúplatně.
63. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že byla podána
žádost o dotaci z programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017, vyhlášeném
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na akci
„Multifunkční sportovní centrum Újezd u Brna“.
64. Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování akce
„Multifunkční sportovní centrum Újezd u Brna“ z rozpočtu
města Újezd u Brna.
65. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
veškerých potřebných dokumentů na akci „Multifunkční
sportovní centrum Újezd u Brna“.
66. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit parkovací koje pro
elektrovozíky pro invalidy
• cca 10 kójí s dobíjením pro invalidní vozíky před DPS
• cca 3 kóje s dobíjením pro invalidní vozíky před ubytovnou pro soc. slabé
• cca 10 kójí s dobíjením pro invalidní vozíky před pensionem pro seniory a ukládá RM zabezpečit projekt.
67. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo přijmout návrh
studie umístění cvičebních prvků pro seniory (Workout)
v prostorách hřiště na ul. Wolkerova na Rychmanově. Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat tuto akci a zahájit
výběrové řízení.
68. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí „PROVOZNÍ ŘÁD veřejné kanalizace města Újezd u Brna“, zpracovaný firmou ECenviconsult, s. r. o.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

11

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
69. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o vybudování
ŠMOLDUS II dle projektové dokumentace od firmy ECenviconsult, s. r. o. s tím, že na městských pozemcích je možno
postavit pouze 4 759,3 m (cca půl hektaru).
70. ZM rozhodlo zadat firmě ECenviconsult, s. r. o. projekt
Šmoldus II na pozemcích města o výměře 4.750 m2/
0,5 ha.
71. Zastupitelstvo města pověřuje radu města kompletním zabezpečením administrativy stavby „Šmoldus II“
a dotací.
72. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci na akci
„Šmoldus II“.

73. ZM nesouhlasí se změnou Veřejnoprávní smlouvy, která
byla uzavřena dne 2. 9. 2016 mezi Městem Újezd u Brna
a Obcí Telnice.
74. Zastupitelstvo města rozhodlo nezasílat členům zastupitelstva města do jejich schránek zápis ze zasedání zastupitelstva města ještě před podpisem.
75. Zastupitelstvo města rozhodlo nezasílat ověřené zápisy ze
zasedání zastupitelstva města do schránek členům zastupitelstva.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil Th.D.
starosta

USNESENÍ Č. 19 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 6. 6. 2017
1. Zastupitelstvo města rozhodlo opravit navržené lokality
úpravou – starý asfaltový recyklát položit finišerem a poté
2 x zafixovat dvojím nástřikem (viz projektová dokumentace doručena každému zastupiteli do schránky).
2. Zastupitelstvo města ukládá radě města provést výběrové
řízení na dodavatele akce – oprava navržených lokalit.
3. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem na vědomí, že
ubytovna na fotbalovém hřišti bude vybavena do 20. 6.
2017 a všechno vybavení je pořizováno výběrovým řízením.
4. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem na vědomí, že
akce „Revitalizace nám. Sv. Jana“ bude dokončena díky
vícepracím 20. 7. 2017 a dále vzalo na vědomí, že akce
„Revitalizace lokality Nad Sklepy“ bude dokončena do
30. 6. 2017, díky vícepracím.
5. Zastupitelstvo města rozhodlo vyměnit výdřevu balkónů
celé nemovitosti Penzionu, Štefánikova 960, Újezd u Brna,
za materiál nahrazující dřevo, a to z důvodu údržby (stav
nynější výdřevy zábradlí je na hranici životnosti).
6. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby výdřevu balkónů na penzionu okamžitě řešila návrhem, kterým materiálem výdřevu opravit, a poté zahájila výběrové řízení.
7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 4914/4, v k. ú. Újezd u Brna, o výměře
686 m2, který vznikl na základě rozdělení pozemku parc.
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č. 4914 geometrickým plánem č. 1728-15/2017, cena
byla stanovena znaleckým posudkem č. 106/4153/2016,
a činí 144,90 Kč/m2. Pozemek bude prodán za cenu
450 Kč/m2, vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné
námitky, panu Janu Hejátkovi, ……, Újezd u Brna.
8. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy (parc. č. 4914/4, v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 686 m2, který vznikl na základě rozdělení pozemku
parc. č. 4914 geometrickým plánem č. 1728-15/2017),
uzavřené mezi kupujícím panem Janem Hejátkem,
……, Újezd u Brna, na straně jedné a prodávajícím
Městem Újezd u Brna na straně druhé.
9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1314/3, v k. ú. Újezd u Brna, o výměře 40 m2,
který vznikl na základě rozdělení pozemku parc. č. 1314
geometrickým plánem č. 1729-43/2017. Pozemek bude
prodán za cenu 450 Kč/m2, panu Romanu Kaňovi, . . . . . .,
664 53 Újezd u Brna.
10. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy (parc. č. pozemku 1314/3 v k. ú. Újezd
u Brna, o výměře 40 m2, který vznikl na základě rozdělení
pozemku parc. č. 1314 geometrickým plánem č. 172943/2017) uzavřené mezi kupujícím panem Romanem
Kaňou, ……, 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné
a prodávajícím Městem Újezd u Brna na straně druhé.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
11. Zastupitelstvo města rozhodlo dát pokyn stavební komisi,
aby ke každé bytové jednotce, která bude v nové výstavbě,
byla 2 parkovací místa.
12. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7
ve výši 3.495.000,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané
(viz příloha).
13. Zastupitelstvo města rozhodlo o třídění odpadu takto:
v první fázi – do všech domů a bytů, včetně penzionu,
budou dodány plastové pytle, které budou určeny pro
sběr plastového odpadu. Tyto pytle budou 1 x za 14 dnů
sváženy do samostatného kontejneru, to samé se bude
týkat našich malých sběrných dvorů, kdy kontejnery na
plast budou vybírány a poté zavezeny do velkého sběrného dvora, kde budou samostatně zpracovány. Do každé
bytové jednotky bude dodáván jeden pytel na plast, který
bude hradit město.
14. Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o uplatňování
územního plánu města Újezd u Brna za období červenec
2012–březen 2017“ a její „Vyhodnocení“ a schvaluje znění obou dokumentů. Zároveň bere na vědomí doporučení
Městského úřadu Šlapanice, aby byly oba dokumenty poskytnuty Ing. Martině Miklendové k jejich využití při pořízení
změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna.
15. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele cvičebních prvků pro seniory. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 6.
2017 do 10.00 hod. Předpokládaná cena projektem je
400.000,- Kč.
16. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě
o úvěru č. 99016431561 na akci „Lokalita Náměstí svatého Jana“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Předmětem dodatku je posunutí termínu čerpání úvěru
a začátku splácení o 3 měsíce. Ostatní ujednání smlouvy
zůstávají beze změny.
17. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99016433784 na akci „Lokalita Nad Sklepy“
a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Předmětem
dodatku je posunutí termínu čerpání úvěru a začátku splácení o 3 měsíce. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze
změny.
18. Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě získání dotace
na výstavbu „Multifunkčního centra města Újezd u Brna“

je Město rozhodnuto kromě přislíbených peněz z Komerční banky doplnit potřebné peníze v celém potřebném
rozsahu z vlastních zdrojů.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit dotace pro rok 2017
následujícím organizacím o 25 % na práci s dospělými, či
k účelům, které si organizace sami určí (viz tabulka).
Navýšení dotací organizacím na rok 2017 o 25 %
Přidělená
výše dotace
v rámci
schváleného
rozpočtu

Navýšení
25 %

Nadační fond
JAMIRO

39 000,00 Kč

9 750,00

Nadační fond ZŠ

82 000,00 Kč

20 500,00

Rybáři Újezd u Brna

18 000,00 Kč

4 500,00

Tělocvičná jednota
Sokol Újezd u Brna

90 000,00 Kč

22 500,00

Újezdská Rozmarýna, z.s.

11 000,00 Kč

2 750,00

Junák - Český skaut

31 000,00 Kč

7 750,00

SK Újezd u Brna z.s.

115 000,00 Kč

28 750,00

SHM Klub
Újezd u Brna, z.s.

34 000,00 Kč

8 500,00

SDH Újezd u Brna

27 000,00 Kč

6 750,00

Tylovo divadlo
Újezd u Brna, z.s.

35 000,00 Kč

8 750,00

Sportovně střelecký
klub Újezd u Brna,
z.s.

13 000,00 Kč

3 250,00

495 000,00 Kč

123 750,00

Organizace

Celkem

20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem
dotace SHM Klub Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
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21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro rok 2017 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Junák – Český skaut pro rok 2017 a pověřuje starostu
města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna pro rok 2017 a pověřuje starostu
města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje starostu
města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace SDH Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje starostu
města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace SK Újezd u Brna pro rok a pověřuje starostu města
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.

27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem
dotace SSK 0750 Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem
dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna pro rok
2017 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě.
29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Tylovo divadlo Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Nadační fond ZŠ Újezd u Brna pro rok 2017 a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.
31. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ve výši
597.300,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 11. 5.
2017. Rozpočtové opatření je vyrovnané (viz příloha).
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil Th.D.
starosta

DOTACE PRO ORGANIZACE
Ve zpravodaji z března 2017 jste se mohli dočíst, kolik bylo
dáno peněz z dotací na práci s dětmi. Těmto organizacím jsme
navýšili dotace o 25 %. Tyto finanční prostředky mohou použít
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již na účel, který si sami určí, tedy nemusí být využity pouze na
práci s dětmi. Je však pravdou, že dospělí by si měli svůj volný
čas v převážné většině hradit sami.

DOPIS OBČANŮM OHLEDNĚ ZMĚNY Č. 1 ÚP

Město Újezd u Brna

Komenského 107
 544 224 218
IČO: 002 82 740
Fax: 544 224 778
e-mail: info@ujezdubrna.cz
Datová schránka iu3b65f

V Újezdě u Brna 07.04.2017

Vážení občané,
píši Vám proto, že po Újezdě u Brna se šíří fáma, že změna územního plánu poškodí
majitele pozemků. Je to právní nesmysl a pouhá snaha vyvolat psychózu a kazit práci.
Je naprostou nepravdou, že přijdou někteří majitelé o pozemky díky změně č. 1
územního plánu, potažmo protipovodňovými opatřeními, které jsou součástí této změny.
Pravda je taková, že změna č. 1 územního plánu se vůbec nezaobírá protipovodňovými
opatřeními. Ty byly ze změny č. 1 územního plánu vypuštěny na základě dohody z
pracovního setkání konaného dne 31.01.2017 mezi zástupci města a zpracovateli návrhu
změny č.1, a bylo zkonstatováno, že se nebudou do změny územního plánu vůbec prozatím
vkládat.
Protipovodňová opatření – protipovodňové rozlivové hranice už existují a jsou dány
rozhodnutím mnoha faktorů. Garantem je Povodí Moravy, které nese zodpovědnost za
vytyčení těchto území. Změny územního plánu se týkají pouze těch majitelů pozemků, kteří o
ně požádali. Jakákoliv jiná změna nebyla od města a ani od nikoho jiného iniciována.
Podívejte se, prosím, na vyvěšený návrh a zjistíte, že se nám opravdu jedná pouze o
usnadnění možnosti stavět.
Pokud budete potřebovat jakékoli další informace, jsem Vám k dispozici na
tel. č.: 602 500 583. Můžete volat od 08:00 – 20:00 hod.
Podívejte se, kam se posunulo město Újezd u Brna od čistoty až po vlastní
infrastrukturu. Nenechte se popuzovat lidmi, kteří sledují zcela jiné zájmy.

ThDr. Jan Hradil, ThD.
Starosta města
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NEBUDETE VĚŘIT
Je spousta organizací placených státem, které ví, jak to nejde. Jejich úředníci se stále významně šklebí a donutit je k jakémukoli pohybu či rozhodnutí je horší, než celou věc postavit.
Všechno začíná projektem. Postupujete-li podle zákona,
tak je skoro jisté, že věc nepostavíte. Každý „úředníček“ ví, jak
to nejde. S tímto jsme se setkali v projektu druhého rybníka
Šmoldus, ale i v projektu na zadržení vody v krajině. Pracovník

Povodí Moravy, aniž by řádně prostudoval projektovou dokumentaci, prohlásil: „Jedině přes moji mrtvolu“. A tak jsem mu
odpověděl: „Je to smutné, ale budete muset pravděpodobně
umřít“.
Předpojatý názor jednoho úředníka jsem se pokusil změnit stížností až k panu ministrovi a najednou to všechno jde.
Avšak tento postup v práci opravdu zdržuje.
starosta

PRACOVNÍ SKUPINA
Velice často slyšíme expresivní vyjádření na adresu pracovníků naší pracovní skupiny. Tato vyjádření nejsou na místě,
jelikož současní pracovníci skupiny jsou lidé na svých místech.
Ano, byla doba, kdy jsme brali do skupiny každého, kdo přišel,
a byli jsme rádi, že jsme měli i takovou pracovní sílu. Dnes tu
však pracují vesměs lidé vyučení řemeslům, ale i lidé s plným

řidičským oprávněním a jinými odbornostmi. Je příjemné
se podívat na odbornou práci kupř. Petra Lorenze a Michala
Mráze. Kamenný taras postavený ze žuly díky jejich práci
a schopnostem nahradil na křižovatce ulic Školní a Šternovská
polorozbořenou zídku z lomového kamene. Posuďte sami!
Jan Hradil

Pracovní skupina
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DOPIS Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Vážení občané,
věřte, že není jednoduché donutit některé organizace, aby plnily své povinnosti. Tak se velice často stává, že jsme nuceni se
obrátit až na nadřízená ministerstva. Pro Vaši představu Vám dávám k dispozici dopis Ministerstva zemědělství.
starosta
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CHYTRÉ MĚSTO (SMART CITY)
Požádali jsme o dotaci „Smart City – Chytré město“.
Těšil jsem se, že dotaci neobdržíme. Bohužel, jak to vypadá, peníze budou! První krok za „Chytrým městem“ jsme tak
úspěšně zvládli. Druhým krokem bylo vytvoření pracovního
stolu s počítačem určeného pro veřejnost ve foyeru v 1. patře
městského úřadu. V počítači je nainstalován program MISYS,
který ovládá řadu prospěšných věcí. V minulých letech jsme
ho nechali podrobně zpracovat a zanést do něj podrobné údaje o infrastruktuře města. Nyní tedy obsahuje:
a)
Katastrální mapu města
b)
Generel zeleně
c)
Kanalizační síť
d)
Vodovodní řád

Stůl a počítač ve foyeru

Objekt bývalé cukrárny
e)
f)
g)
h)
i)

Co s tím?
Kterýkoliv projektant, kterýkoli občan si může lehko nalézt
svůj dům a vytisknout si k němu od přípojek až po umístění
v územním plánu cokoliv.
V dalším stupni dotace Chytré město opravíme bývalou
cukrárnu. Vybudujeme v ní dvě nové kanceláře, které budou
sloužit občanům, jejich potřebám a podnětům.

Rekonstrukce
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Rozvod plynu
Rozvody elektřiny
Rozvody sdělovacích kabelů
Územní plán
Rozmístění veřejného osvětlení

NAŠE VÝTAHY
Výtah patří mezi nejmodernější výtahy v daném čase. Každý další nový výtah však s sebou přináší také povinnosti, např.
pravidelnou údržbu.
Nyní žádáme o dotaci na vybavení jazykové učebny v základní škole. I zde je podmínkou přidělení dotace mít ve škole
zajištěný bezbariérový přístup.
Kolik máme vlastně výtahů?
• penzion – jeden
• DPS – tři a jeden nákladní
• zdravotní středisko – jeden
• škola – jeden
Nesmíme však zapomenout, že v Domově u Františka je
také jeden výtah. Nyní se ovšem chystá nový projekt druhého
výtahu, protože jeden výtah na takové zařízení je evidentně
nedostačující.

Výtah nepoškodil pohled na budovu školy
Dne 17. 5. 2017 jsme zkolaudovali výtah v naší škole. Důvodů ke stavbě bylo více:
1) Existuje povinnost, že škola musí do výuky začleňovat
děti, které mají zdravotní problémy. A tak asistenti těchto
dětí je mohou vyvážet po patrech, aniž by dětem dělal
problém přístup.
2) Žádáme-li o jakoukoliv dotaci pro školu, nejdříve musíme
dokládat, že je škola bezbariérová. Naše škola však vznikla
postupně ve třech obdobích a bezbariérovost je tedy velikým oříškem.
3) Taktéž učitelský sbor nám stárne. I zde je na místě jim
usnadnit pohyb ve škole.

Vchod do výtahu
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MĚSTSKÁ JIRÁSKOVA KNIHOVNA
Již dva roky můžete navštěvovat naši krásnou a povedenou
knihovnu. Během dvou let provozu jsme získaly kromě nových čtenářů dva nové počítače, novou barevnou tiskárnu se
skenerem, dataprojektor, a knihovna má i nové webové stránky.
Každoročně nakupujeme nové tituly a začaly jsme využívat tzv.
výměnný fond, kdy nám jiná knihovna na rok zapůjčí námi
vybrané tituly – cca 140 nových knih zdarma. Tato služba je
čtenáři velmi využívaná. Městská Jiráskova knihovna má ve
fondu cca 13 000 knih, odebírá 12 časopisů.
Úspěšně pokračujeme v besedách. V letech 2016–2017
knihovna přivítala:
– redaktory Českého rozhlasu Brno. Podvečer nám zpříjemnili audiovizuálním pořadem o krásách a zajímavostech
Moravy.
– pana Zdeňka Staňka, brněnského středoškolského profesora, sportovce, sportovního redaktora, muzikanta. Četl
nám ze své knihy vzpomínek.
– paní Eriku Bezdíčkovou, redaktorku, publicistku a překla-

datelku. V době druhé světové války byla odsunuta do
Osvětimi a přes mnohé útrapy přežila pochod smrti. Jezdí
po celé republice a přednáší o hrůzách holocaustu.
– paní Ludmilu Bartoňovou se svojí besedou na téma Životopisy v literatuře.
– paní Danu Šimkovou s jejím Titanikem, povyprávěla nám
příběh o skutečném osudu slavného parníku.
– pana Ing. Aleše Svobodu s přednáškou o brněnském podzemí. Jeho zapálení pro dané téma nás všechny nadchlo
a připoutalo k židlím téměř na dvě hodiny.
Tedy v závěru – knihovnu máme krásnou. Zadní stranu
fasády směrem do parkoviště Restaurace U Kostela zdobí čtyři
osobnosti našich dějin. První je Alois Jirásek – odtud Jiráskova
knihovna. Zbylé tři portréty jsou osobnosti z děl Aloise Jiráska
– Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova a Jan Amos Komenský.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice

Naše knihovna
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Daria Matoušková a Věra Lísková

NOVÉ ZNAČENÍ PŘED ŠKOLOU
Ono se to nezdá, ale dvě značky „POZOR DĚTI“ na vozovce u školy stojí 36.000,- Kč. Je však pravdou, že si každý
okamžitě uvědomí, že je v místě, kde si má dát pozor na

pohyb dětí. Tento typ starosti města o bezpečnost je nutný, obzvláště dnes, kdy doprava hrubě přesahuje možnosti
komunikací.

Přechod pro chodce

Pozor děti

NÁMĚSTÍ SV. JANA, ULICE NAD SKLEPY
Toto jsou dvě lokality, jejichž generální oprava nám již dva
měsíce narušuje klidný život.
Prvá lokalita Náměstí Sv. Jana je nejstarší částí města. Někteří odborníci tvrdí, že podle typu zástavby se jedná o pozůstatky germánského oppida. Uzavřená podkova s domy směrovanými svými vstupy do středu prostranství a přilehlá humna
tvoří vlastně„obranný val“ této středověké části Újezdu u Brna.
Oprava této lokality sama o sobě je velice složitá, protože
fronta domů je nepravidelná. I výškopis těchto domů je velice
rozdílný. Projekt byl hotový už čtyři roky. Byl řádně prodiskutován. Přesto se objevili někteří obyvatelé, kteří teprve až při
zahájení generální opravy začali mít k projektu připomínky.
Kácení staré zeleně, která byla již velice nebezpečná, bylo dovršeno výrokem jednoho z nich:„Já vás nenechám ten strom
skácet, přivážu se k němu řetězem!“ No, nepřivázal se.
Zeleň bude v dané lokalitě zcela nová. Pravda, nejméně
10 let z ní nebudeme mít velkou radost. Zde platí, že je čas
rození a čas růstu. Náměstí Sv. Jana bude celé v žule a bílé
parkovací pásy budou z bílého mramoru. Bude to lokalita,

která bude patřit k nejkrásnějším místům města. Všechny
náklady nese město z vlastních prostředků.
Opakem této lokality je ulice Nad Sklepy. Je to část města, která teprve v posledních deseti letech dostala kanalizaci,
osvětlení i rozvod vody. Vše bylo však trochu prováděno „bez
ladu a skladu“. A tak jsme se opět pustili do práce, protože si
lidé stěžovali, že když zaprší, tak se nedostanou z domu bez
nánosu bahna na botách. Projekt se nám podařil. Celá lokalita
získá charakter Zlaté uličky v Praze… Jakoby se v dané lokalitě zastavil čas. Nedávno mně jeden občan dal informaci, že
se této lokalitě dle starého zvyku říká „U sedmi hnojů“. Tento
název už ale nebude mít v žádném případě důvod k existenci.
Je tomu 14 dní, co se u mě objevila obyvatelka z lokality
Nad Sklepy a požádala: „Pane starosto, omezte noční svícení
nebo nám neporostou ředkvičky.“ Z celého srdce jsem se zasmál a nevím, zda nemám dát doporučení přispět v místě na
ředkvičky.
Obě stavby budou dokončeny v měsíci červenci.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
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OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

SUPERMARKET PENNY – BUDE NEBO NEBUDE? TOŤ OTÁZKA
Pravděpodobně jste si povšimli, že se u vlakového přejezdu ve směru do Újezdu kácely stromy. Bylo bezva sledovat,
jak pokácené stromy pomalu, ale jistě mizí. Záhy nebylo co
odvážet. V těchto místech je totiž plánována stavba nového supermarketu PENNY. Viděl jsem stavební povolení, tak
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snad se tedy stavba zdárně blíží ke svému začátku. Zástupci
PENNY Marketu mi potvrdili, že v listopadu nebo snad nejpozději v prosinci tohoto roku budeme dělat vánoční nákupy
již u nich.
No, uvidíme.

SILNICE
OPRAVA POŠKOZENÝCH SILNIC
Ač se nám relativně daří udržovat majetkové portfolio města, tak je to stejné jako s domem. Kdo je majitelem domu, ví,
že na jedné straně započne s opravou, a na druhé straně se
něco dalšího „vyvrbí“.
Dnes před sebou máme veliký problém poškozených silnic,
respektive jejich povrchu. Na návrh rady města, ale i se souhlasem zastupitelů, jsme svezli zbytek „broušené“ – starý odstraněný asfalt, který bude roztaven a položen v těch místech,
kde jsou silnice, které jsou v naší správě a jsou ve špatném
technickém stavu. Problém bude na 10 let vyřešený. Předpokládáme, že celá tato stavební akce přijde na 1.600 tis. Kč.
Kupříkladu takto upravena bude celá ulice Za Tratí až k obřadní
síni. Na Šternově opravíme tímto způsobem ulici Šternovskou
od sjezdu z hlavní silnice směrem ke stavebninám a dále až
ke šternovskému mostu. Takovýchto míst bude přibližně osm.
Jan Hradil

OPRAVA SILNICE II 418
V předloňském a loňském roce se nám společně s Jihomoravským krajem podařil kus díla. Od cedule Újezd u Brna ze
směru od Hostěrádek-Rešova až k radnici na ulici Komenského
jsme opravili nejenom vlastní vozovku, ale zřídili jsme i parkovací zálivy. Město platilo realizaci všech zálivů, osvětlení
přechodů a zeleň.
V současné době jsme s Jihomoravským krajem
před další společnou investicí, a to oprava komunikace II 418 od rychmanovského mostu až do Otnic.
Město Újezd u Brna sdružilo finanční prostředky nejen na
zpracování projektové dokumentace, ale má i na realizaci
odvodnění silnice, zbudování dlážděných parkovacích zálivů a nové osvětlení vše osvětlených nových přechodů pro
chodce.

SILNICE Z ÚJEZDU DO ŽATČAN
Ač se člověku zdá, že by opravy silnic měly probíhat vždy
v jarním období, tak se tak vesměs neděje. Pravidelně rok co
rok slyšíme, kolik silnic je zapotřebí opravit v Jihomoravském
kraji, ale mám za to, že se více „zalepuje“ než opravuje, a proto
to vždy na jaře opět vypadá stejně špatně.
V této době probíhá mezi mnou a Jihomoravským krajem
diskuze o nutné opravě silnice z Újezdu u Brna do Žatčan.

Můj požadavek na opravu této nebezpečné komunikace byl
zlehčen. Prý některé jiné silnice jsou na tom ještě hůře. No,
nevím, nevím, zda náměstek hejtmana pan Bc. Roman Hanák
tuto silnici viděl dříve, než mi na můj požadavek odpověděl.
Na místo jsem poslal naše pracovníky změřit zpochybňované
výtluky a podívejte se, jak to dopadlo.

Silnice

Měření
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SILNICE Z ÚJEZDU DO ŽATČAN
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PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou
v současné době velmi výhodné.
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním
operačním programu (IROP), se v tomto programovacím
období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti
jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta
2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces
předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami
a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je
aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení
žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání
podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu oken,
ale také na zajištění dostatečného větrání, úpravu otopného
systému a případně také na změnu zdroje tepla, přistoupil
Řídicí orgán IROP k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené větrání
se zpětným získáváním tepla. Tato kritéria budou předložena
počátkem června členům Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí těchto změn rozhoduje, vysvětluje náměstek pro
řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny
budou poté promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického
kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a
nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při
hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo

fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele (aktuálně je poskytována
podpora ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých výdajů
podle míry dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že
podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech
(přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy o velikosti
do 10 bytových jednotek), ale také na velké panelové domy.
Také zastoupení panelových a cihlových bytových domů je
přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových
domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány
žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř
1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí o podporu je z Pardubického
kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější žadatele patří společenství
vlastníků jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (27 %
předložených žádostí).
Ke konci dubna evidujeme v obou výzvách více jak 500 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny
první projekty, např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo
Jihočeském kraji. Dalších přibližně 350 projektů je v různých
fázích realizace. Většina projektů je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken. Podmínky 37. výzvy ale
umožňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení bytových
domů, jejichž vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu

Zateplený dům
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PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se
vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou
nebo se nacházejí v památkové zóně či v památkové rezervaci
a z důvodů památkové ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria, jako ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do
30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi
dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. Regionální
pracoviště sídlí ve všech krajských městech. Kontakty jsou
zveřejněny na webové adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archiv MMR

SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Jsme před podpisem. Ve středu 31. května máme podepsat
Kupní smlouvu s firmou Blardone, s.r.o., na pozemek pro stavbu soukromého zdravotnického zařízení. Za část pozemku
v lokalitě bývalého MB Realu dostaneme více než
9 miliónů korun. Uvědomme si, že nám zůstane v dané
lokalitě hasička, garáž pro zametací auto, plocha pod sběrným
dvorem, manipulační plocha, krytá dílna a zázemí pro pracovní skupinu, včetně zastřešených skladů a sociální ubytovna!
A to, že jsme za to vydali 6 400 tisíc korun a nyní
část toho prodáme za 9 200 tisíc korun, je mimořádně dobrý zisk a v dané lokalitě navíc vznikne
soukromé zdravotnické zařízení s 250 lůžky a 170
pracovními místy.

Vážení občané, přál bych Vám slyšet výroky některých zastupitelů, jak nevýhodná je celá tato skutečnost pro město.
Ubezpečuji Vás, že JE výhodná, a nejen ekonomicky. Je pro
nás výhodná, i co se týče postavení a významu samotného
města. V Jihomoravském kraji chybí 900 lůžek typu LDN a my
bychom na našem území měli 250 takovýchto lůžek, a to ve
velice krásné stavbě. Posuďte sami.
Dost špatně se pracuje, když od stále stejných lidí slyšíte
negaci, ale nikdo z nich nepřijde s ničím podnětným a pozitivním. Jak by bylo skutečně příjemné, pokud by i tito škarohlídi
dovedli uznat, že takové rozhodnutí je pro město přínosem.

Vizualizace (exteriér) – soukromé zdravotnické zařízení
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Jan Hradil

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků

Vítání občánků
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DOMOV U FRANTIŠKA

Pomalu jsme si zvykli, že tento domov je v síti seniorských
zařízení v městě Újezd u Brna. Navzájem si pomáhají, obzvláště když se objeví gerontologické problémy. Náš Penzion pro
seniory slaví 21 let a také naše DPS má za sebou již 13 roků
provozu.
Domov u Františka však má trochu jiný charakter. Jak penzion, tak DPS nejsou v žádném případě domovy důchodců, ale
jsou to nájemní byty, kde si život a aktivity v celém rozsahu určují obyvatelé sami. Kdežto Domov u Františka má zcela jasné
zaměření, řeší problémy stárnutí, ale i problémy nemocí, které
jsou provázeny mnohdy změnami osobnosti a změnami souvisejících potřeb. Domov u Františka vede JUDr. Antonín Jízdný,
který zapadl do vzájemné kooperace všech tří seniorských zařízení. Lidé, kteří například bydlí v penzionu či v DPS již druhou
nebo snad i třetí desítku let, potřebují přemístit již do zařízení,
které jim poskytne mnohem více služeb a navíc i lékařskou
péči. Pan ředitel naše občany umísťuje v Domově u Františka
vždy, když je toho zapotřebí. Pomáhá tím řešit problém, který
by bez jeho pomoci přerůstal do neřešitelnosti. Rozhodně mu
tedy musíme poděkovat.

Pozvánka
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Snažíme se plánovat a realizovat takové programy, které
by obyvatele všech tří zařízení vzájemně integrovalo, a to od
zájezdů, od papučových bálů, od přednášek, až po poslední
akci Kurz Univerzity třetího věku – Trénování paměti a dalších
kognitivních funkcí.
Dne 1. června tohoto roku ve 14 hodin proběhlo slavnostní
zakončení tohoto kurzu, který vzala pod svá křídla Masarykova
univerzita. Je velice milé, že si pracovníci univerzity našli čas,
aby se takovýto kurz mohl konat. Tady zcela určitě platí:„Kultura
národa se hodnotí také podle toho, jak se stará o stáří.“
Jan Hradil

Domov u Františka
Klienti Domova u Františka začali studovat
Masarykovu Univerzitu třetího věku
Dvacet čtyři nových studentů získala brněnská Masarykova univerzita z řad uživatelů Domova u Františka v Újezdu
u Brna. Manželé Dohnalovi, kteří se výuce tohoto typu dlouhodobě věnují, k nám jednou týdně dojíždějí a v prostorách
Domova odborně vedou „Kurz pro zdravou mysl a paměť“.

Ředitel Domova u Františka JUDr. Jízdný a absolventi kurzu

DOMOV U FRANTIŠKA
Zájem o toto studium byl nečekaně vysoký, nejen ze strany obyvatelů Domova u Františka, ale také seniorů z blízkého okolí, kteří také dostali příležitost se ke studiu přihlásit.
Kurz se bude skládat celkem ze šesti setkání, kde si, vedle teoretické části, studenti vyzkoušejí mnohá praktická cvičení spojená s daným tématem. Jedná se nejčastěji o smyslová cvičení, hudbu,
poezii či nenáročné pohybové dovednosti rukou, prstů apod.
Dle slov výše uvedených pedagogů, kteří je vyučují zábavnou formou, jsou tato praktická cvičení nezbytná pro udržení dobré duševní kondice našich seniorů.
Kurz bude ukončen slavnostním předáváním osvědčení
o studiu, na které budou pozváni rodinní příslušníci a blízcí
studentů-seniorů a představitelé města Újezd u Brna, které se
na tomto projektu, vedle Jihomoravského kraje, aktivně podílí.

Starosta města gratuluje absolventce kurzu
Zmíněný velký zájem o studium na Univerzitě třetího věku
se do budoucna může vyřešit ve spolupráci s městem Újezd
u Brna opětovným otevřením následujících kurzů s jinou
tematikou, jako je např. „francouzský“ či „italský film“ apod.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM
Domov u Františka je moderním, jediným nově postaveným domovem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Domov byl postaven během roku 2015 a počátkem roku
2016 za účasti pana prezidenta Miloše Zemana, představitelů
Jihomoravského kraje a starosty města Újezd u Brna pana Jana
Hradila slavnostně otevřen. Za rekordně krátkou dobu byla naplněna kapacita sto klientů a poskytnuta práce sedmdesáti
pěti zaměstnancům z Újezda a blízkého okolí.
Stejně jako u každé nové činnosti bylo třeba překonat
mnoho těžkostí, které souvisí s uvedením domova do provozu. Jednou z priorit vedení domova je úzká spolupráce se
zřizovatelem Jihomoravským krajem a městem Újezd. Náš
cíl se nám daří plnit a je třeba vyzdvihnout zejména velkou
podporu Domovu u Františka zastupitelstvem města a osobně
panem starostem Janem Hradilem. Pan starosta stál u zrodu
myšlenky vybudování domova, poskytnutí pozemků, spolupráce s Jihomoravským krajem při výstavbě domova. Velmi
dobrým výrazem spolupráce je účast představitelů města při
každé významné události, při návštěvě domova panem prezidentem, slavnostním otevření domova, ukončení univerzity
třetího věku, dni otevřených dveří a každé společenské akci.
Velmi přínosná je finanční a materiální pomoc. Také zaměst-

Prezident Miloš Zeman na slavnostním otevření
nanci pracovní skupiny města naší organizaci často pomáhají.
Klienti domova jsou zváni a rádi se účastní koncertů, zájezdů,
společenských akcí města.
Navázaná velmi dobrá spolupráce je ke prospěchu obou
stran a naším velkým přáním zůstává, aby se i občané města
zapojili do rozvoje aktivit v domově, tak jako při pořádání univerzity, zábavných akcích pro dospělé i děti a návštěv domova.
Tímto chceme poděkovat Městu Újezd u Brna v čele s panem starostou panem Janem Hradilem za pomoc a podporu
při poskytování sociální a zdravotní péče. Zaměstnanci i klienti
oceňují, že jejich nové bydliště a pracoviště je právě v prosperujícím městečku Újezd u Brna.
Ředitel organizace Domov u Františka, JUDr. Jízdný
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DOMOV U FRANTIŠKA – OD POKLEPÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE AŽ DO DNEŠKA

Požehnání základního kamene nového domova pro seniory

Základní kámen – a do roka dům stál
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DOMOV U FRANTIŠKA – OD POKLEPÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE AŽ DO DNEŠKA

Domov u Františka

Park

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

31

KURZY V DOMOVECH PRO SENIORY

Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhlo v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity slavnostní ukončení kurzu
Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, který
byl realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity s Krajským
úřadem Jihomoravského kraje a městem Újezd u Brna. Absolventi kurzu, kterých bylo dvacet jedna obdrželi Osvědčení
z rukou prorektorky Masarykovy univerzity Naděždy Roze-

hnalové, vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Martina Petříka, starosty města Újezd u Brna Jana Hradila a
ředitele Domova u Františka Antonína Jízdného.
Cílem kurzu bylo ukázat účastníkům, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť. Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve
vysokém věku, víme-li, jak na to. Účastníci si zábavnou formou vyzkoušeli různá cvičení a hry důležité pro udržení dobré
duševní kondice. Součástí jednotlivých setkání v rámci vzdělávacího programu byla vždy i stručná informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích. Tyto informace byla doplněním
k probíraným cvičením, kterými jsou např. smyslová cvičení,
hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.
Masarykova univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti a probíhajících sociálně-demografických změn
a proto již od roku 2014 spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a domovy pro seniory na realizaci vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo více než tři stovky seniorů.

Prezentace
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KURZY V DOMOVECH PRO SENIORY

Na přednášce
Pro rok 2017 jsou připraveny a realizovány kurzy zaměřené
na: trénování paměti, slavné osobnosti francouzského filmu,
slavné osobnosti italského filmu. Kurzy v rámci Jihomoravského kraje probíhají v tomto roce v Domově u Františka, Domově pro seniory v Předklášteří, v Božicích, ve Skalici, Strážnici,
Černé Hoře, ve Vyškově, v Kyjově a v Plavči.

Realizace kurzů je podpořena dotací Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Spolupráce s Odborem sociálních
věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který patří mezi
klíčové aktéry poskytování sociální pomoci a péče starším lidem, v podobě nabídky specifických vzdělávacích programů
zohledňující heterogenitu této skupiny, je jednou z možností
jak zkvalitňovat její život. Předpokládáme, že do budoucna
vzniknou na základě poptávky zřizovatelů, poskytovatelů či
uživatelů další specifické vzdělávací moduly zacílené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro
posílení aktivní role seniorů.
Nad rámec těchto aktivit proběhne díky finanční podpoře
města Újezd u Brna také kurz Univerzity třetího věku věnovaný
slavným osobnostem francouzského filmu. Kurz bude realizován na podzim 2017 a bude určen všem seniorům z města
Újezd u Brna. Senioři se zde seznámí s počátky francouzského
filmu a dále pak s významnými osobnostmi jako je Jean Marais, Jean Gabin, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo a další.

NA SVÉM MÍSTĚ
Člověk na svém místě musí být samozřejmě mimořádným
přínosem svému okolí. Je přínosem proto, že práci, kterou
dělá, dělá dobře a rád.
Ve městě už nějaký čas pracuje pan JUDr. Antonín
Jízdný, který je ředitelem Domova u Františka déle než rok
a tři čtvrtě, ačkoliv vlastní domov funguje teprve rok. Byl se
mnou u zrodu tohoto díla a byl to on, kdo vychytával chyby
projektové dokumentace. Teď kupříkladu chystá dostavbu výtahu v tomto objektu, protože vlastní domov má pouze jeden
výtah, což je opravdu málo. V průběhu tohoto roku přijali do
domova 75 zaměstnanců, z toho 21 je občany města. Domov
má kapacitu 100 klientů, z toho 43 osob je přihlášeno ve městě k trvalému pobytu.
V průběhu prvního roku fungování založili zahradu,
dětský koutek, kašnu. Ovšem kromě toho se starají i o volný čas svých klientů. Těžko si kdo umí představit, co to
reprezentuje postarat se denně o 100 lidí s gerontologickými problémy. A co ještě více, pokud rodina těchto klientů je nesoučinná a nestará se, trpí lidé skepsí, pocitem

odloženosti, osamocením, a pak nastupuje celý provoz,
který musí opuštěným starým lidem nahradit vlastně
vztah, ne-li rodinu.
JUDr. Antonín Jízdný se svým úsměvem, ale i trefnou
žoviálností, říká: „Náš Domov u Františka je nejlepší v celém
kraji, ne-li v celé republice!“
Dne 01. 06. 2017 proběhl zajímavý program „Univerzita třetího věku“. Zhruba tři měsíce lektoři přednáší lidem
v rámci kurzu Univerzity třetího věku na téma „Trénování
paměti a dalších kognitivních funkcí“. Byla přítomna prof.
JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., prorektorka pro záležitosti studentů Masarykovy univerzity, Ing. Bc. Barbora Hašková, manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání
a Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí JMK,
a dále dva přednášející.
Byl to balzám na duši. Lidé, o kterých mnohdy pochybujeme, že to či ono zvládnou, dokázali absolvovat Univerzitu
třetího věku.
Nezbývá než říct – děkujeme.
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DEN DĚTÍ V KLUBOVNĚ V PARKU U PENZIONU
V pátek 26. května 2017 byl pro děti svátek. Klubovna pro děti
a mládež byla pod dohledem vedoucí a s pomocí újezdských hasičů, mnoha rodičů a příznivců, připravena oslavit Den dětí. Hlavní finanční zabezpečení poskytlo město Újezd u Brna. Nemalým dílem
pomohli se svými dárky také někteří místní podnikatelé.
Čtrnáctá hodina odstartovala sportovní a zábavný program, do kterého se v průběhu celého odpoledne aktivně

zapojilo přes 170 dětí. Všechny děti se účastnily soutěží a ani
jedno neodešlo bez odměny. Občerstvení bylo zajištěno.
Domů si odnesly kromě pěkných zážitků také umělecké malování na svých rozzářených tvářích.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o radost a spokojenost
našich dětí.
Karla Blažková

Soutěže

Občerstvení

Den dětí
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TANEČNÍ SOUTĚŽ
V sobotu 13. května 2017 proběhla v našem městě v tělocvičně základní školy taneční soutěž Grand Prix Austerlitz.
Jednalo se o špičkovou soutěž, kterou organizovala o.p.s. Austerlitz a moderovala paní Halina Pawlowská.
Soutěžící byli z celé České republiky a hodnotilo je 13 porotců, z nichž jeden dorazil až ze vzdálené Jižní Afriky. Nejméně 200 párů různých kategorií si změřilo své síly.

Dopoledne se soutěžilo v nižších třídách, odpoledne patřilo
nejvyšší soutěži, taneční lize. Večer pak proběhlo Galapředstavení s exhibicemi těch nejlepších tanečníků a finálovými
souboji nejvyšší třídy. Akce byla velice vydařená a na takové
společenské úrovni, kterou by nám mohlo závidět mnohem
větší město, než Újezd u Brna je.
Jan Hradil

Taneční soutěž Grand Prix Austerlitz

Starostové na Grand Prix Austerlitz
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DEN MATEK

Den matek – pohled do sálu

Den matek – vystoupení
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13. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

Reprezentační ples

Reprezentační ples
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KRÁSNÁ AKCE
Bylo to jako v pohádce. V sobotu 10. června 2017 se z iniciativy vedení Domova u Františka a ve spolupráci s městem
Újezd u Brna konala zajímavá integrace klientů domova do
společenství obyvatel města Újezd u Brna. Zdravotní sestry,
sociální pracovníci a další zainteresované osoby se převlékli za
pohádkové bytosti. Tak jste tu mohli potkat vodníka, Karkulku,
trpaslíky nebo ježibaby. Celým domovem procházela dětská

soutěž. Klienti domova, penzionu pro seniory a DPS, ale i další
občané města důchodového věku se také soutěže účastnili spolu
se svými vnoučaty. Pan ředitel JUDr. Jízdný rozdával opékané
špekáčky a evidentně se děti dostaly do pohádky. Když jsem se
přijel také podívat, tak pan ředitel mi postupně představil nejen
své zaměstnance, tedy pohádkové bytosti, ale i klienty domova
a ostatní zúčastněné, což bylo velmi příjemné.
Jan Hradil, starosta

Klauni

Vodník

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Vyhlášení vítězů

38

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Diplomy

SPORTOVNÍ STŘELBA
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ
V Plzni ve dnech 16.–18. 6. 2017 se konal 27. ročník „Mezinárodního mistrovství České republiky ve sportovní střelbě
veteránů“, kterého se náš střelecký klub SSK 0750 Újezd u Brna
pravidelně zúčastňuje. Náš člen pan Jindřich Goldhammer se
zúčastnil 26 ročníků této soutěže a vždy klub dobře reprezentoval.
Mezinárodní mistrovství bylo slavnostně zahájeno shromážděním všech účastníků ve finálové hale v sobotu 17. 6.
2017 v 9.00 hodin ráno. Dle informací od pořadatelů se letošního ročníku zúčastnilo 280 závodníků z 23 států světa.
Členové našeho klubu závodili v těchto disciplínách:
• sportovní pistole 20 m, 5 + 30 ran – vyhlášení výsledků v sobotu
• sportovní pistole 25 m, 30 + 30 ran – vyhlášení výsledků v sobotu i v neděli
• vzduchová pistole 40 ran – vyhlášení výsledků v sobotu
• položková soutěž Vzduchová pistole 3 x 10 ran – vyhlášení výsledků v neděli
Disciplína 25 m se střílela na elektronické terče SIUS. Disciplína sportovní pistole 30 + 30 se střílela ve dvou dnech.
V položkové soutěži „vzduchová pistole 3 x 10 ran“ startovali

závodníci bez věkových kategorií a počet položek byl libovolný. V této disciplíně závodí muži i ženy společně.
Věkové kategorie závodníků:
• A – závodníci ve věku 65 a starší – Jindřich Goldhammer
• B – závodníci ve věku 55 až 64 let – Antonín Páviš,
Josef Pilát, Ludmila Pilátová
• C – závodníci ve věku 45 až 54 let – Libor Šícha, Radek Kaplánek
Nejúspěšnějším závodníkem našeho klubu byl Antonín Páviš, který se umístil ve „vzduchové pistoli 40 ran“ na
3. místě a v disciplíně „sportovní pistole 20 m, 5 + 30 ran“
také na 3. místě. I ostatní závodníci našeho klubu, se vzhledem k malým možnostem trénování, umístili v první desítce
nebo dvacítce podle počtu přítomných závodníků a náročnosti
disciplíny.
I v příštím roce bychom se rádi této tradiční akce zúčastnili
a doufáme, že se zlepší i podmínky pro trénink členů našeho
klubu a tím i výsledky jednotlivých závodníků.
Závodníkům děkujeme za aktivní přístup a reprezentaci
klubu a města Újezd u Brna a panu starostovi a vedení města
za podporu a dotace na naši činnost.
Za SSK 0750 Újezd u Brna Josef Pilát, předseda
21. 6. 2017

Účastníci MČR

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

39

BABSKÉ HODY 2017

Babské hody

Babské hody

40

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...................................................1

NA SVÉM MÍSTĚ..................................................................33

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA..........2

DEN DĚTÍ V KLUBOVNĚ V PARKU U PENZIONU................34

DOTACE..................................................................................14

TANEČNÍ SOUTĚŽ.................................................................35

DOPIS OBČANŮM................................................................15

DEN MATEK...........................................................................36

NEBUDETE VĚŘIT.................................................................16

13. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA.....................................37

PRACOVNÍ SKUPINA............................................................16

KRÁSNÁ AKCE......................................................................38

DOPIS Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ............................17

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU.............................................38

CHYTRÉ MĚSTO (SMART CITY)..........................................18

SPORTOVNÍ STŘELBA..........................................................39

NAŠE VÝTAHY......................................................................19

BABSKÉ HODY 2017............................................................40

MĚSTSKÁ JIRÁSKOVA KNIHOVNA.....................................20
NOVÉ ZNAČENÍ PŘED ŠKOLOU...........................................21
NÁMĚSTÍ SV. JANA, ULICE NAD SKLEPY..........................21
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ.............................................22
SUPERMARKET PENNY.......................................................22
SILNICE – OPRAVY..............................................................23
SILNICE Z ÚJEZDU DO ŽATČAN..........................................23
PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ
BYTOVÝCH DOMŮ...............................................................25
SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ.............................26
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ................................................................27
DOMOV U FRANTIŠKA........................................................28
SPOLUPRÁCE S MĚSTEM....................................................29
DOMOV U FRANTIŠKA – OD POKLEPÁNÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE DO DNEŠKA ................................30
KURZY V DOMOVECH PRO SENIORY.................................32

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

TIRÁŽ
REDAKCE NEODPOVÍDÁ
ZA OBSAH ČLÁNKŮ JEDNOTLIVÝCH AUTORŮ
Vedoucí redaktor	 ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Technická redaktorka
Gita Hübschová
Pořízení fotografií	 Jana Nykodýmová, MSc.
		
Petr Suchý, Bc. Lucie Vaňková
Název tiskoviny	
Újezdský zpravodaj
Vydavatel
Město Újezd u Brna
Komenského 107, 664 53
IČ 00282740, zapsán do evidence
periodického tisku pod registračním
číslem MK ČR E 10211
Vydáno		
červenec 2017
Design&Tisk
TG TISK s.r.o.

5. května 1010, Lanškroun 563 01

tel.: +420 465 322 270
info@tgtisk.cz, www.tgtisk.cz

Naše nejnovější spravená lokalita – zrekonstruovaná ulice Nad Sklepy

Nad Sklepy – kde dřív bylo bláto a marast jsou dnes vydlážděné chodníky, silnice a odpočívadla
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Socha sv. Jana Nepomuckého na svém novém stanovišti

Zrekonstruovaná ulice Nad Sklepy
Pomník padlým civilistům v bitvě u Slavkova
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