
Město Újezd u Brna  
 

Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
tel.č.: 544 224 336 | e-mail: sekretariat@ujezdubrna.cz  

 

USNESENÍ 
 

zasedání č. 12 Zastupitelstva města Újezd u Brna 
 

konané dne 10. 6. 0020 v v sále Na Rychtě od 18:00 hod.  
 
 

1/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu pana Radomíra Lakomého a Ing. 

Libora Lattenberga. 
 

2/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Újezd 

u Brna. 
 

3/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo intenzifikovat ČOV Újezd u Brna na 6000 EO dle 

studie zpracované společností VEGA spol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČO: 

60700220. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města, aby řešila veškeré záležitosti 

týkající se této akce. 
 

4a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje  
• Zásady pro výstavbu na území města Újezd u Brna – pravidla pro jednání s investory, které 

jsou přílohou tohoto usnesení; 

• výši finančního příspěvku pro rok 2020 tak, jak je stanovena v Příloze č. 1 Zásad pro výstavbu 

na území města Újezd u Brna – pravidla pro jednání s investory; 
 

4b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města Újezd u Brna zajistit realizaci 

 postupu podle Zásad pro výstavbu na území města Újezd u Brna. 

5a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vymáhat odpovědnost ze smlouvy o dílo 

 na firmě icecool.cz, s.r.o., se sídlem Horníkova 2533/34a, 628 00 Brno, IČO: 05341281, 

 a ukládá radě města učinit další kroky v této záležitosti. 

5b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí 

 odborný posudek Chlazení ledové plochy kluziště Újezd u Brna zpracovaný prof. Ing. Petrem 

 Hlavínkem, CSc., MBA, a ukládá radě města, aby zabezpečila projektovou dokumentaci a 

 všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci. 

6/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

 zbudovat dětské hřiště v parku naproti Sokolovně a zrekonstruovat hřiště na ulicích 

 Na zahrádkách a Rozprýmova v předpokládané výši 3.000.000 Kč a pověřuje radu města 

 realizací tohoto usnesení.  

7a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 

 rozpočtové opatření č. 2 ve výši 0,00 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd 

 u Brna dne 16. 3. 2020. Jednalo se o přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření 

 je vyrovnané.  

7b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 

 rozpočtové opatření č. 3 ve výši 32.300,00 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd 

 u  Brna  dne  30.  3.  2020.  Jedná  se  o  zapojení  vratky  nevyčerpané  dotace 

 příspěvkové organizace Mateřské školy Újezd u Brna a přesun mezi paragrafy. 

 Rozpočtové opatření je vyrovnané.  

7c/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 

 rozpočtové opatření č. 4 ve výši 0,00 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne 

 25. 5. 2020. Jedná se o přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané.  
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8/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno s protokolem a zprávou 
 

o přezkoumání hospodaření města Újezd u Brna za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  
provedeným firmou TOP AUDITING s.r.o. Závěrem zprávy je konstatování, že při  
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která  
by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města tento  
audit přijímá. 

 
9a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna 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 14. 5. 2020. 

 
9b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna 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 14. 5. 2020. 

 
10/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy 

 
vodohospodářského majetku za rok 2019 bez výhrad. 

 
11/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna  bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí zápis 

 
ze zasedání finančního výboru, které se konalo dne 8. 6. 2020. 

 
12/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje na svém zasedání dne 10. 6. 2020 

 
celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2019“ bez  
výhrad. Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2019 byl vyvěšen na úřední  
desce města dne 25. 5. 2020 a bude sňat dne 11. 6. 2020. 

 
13a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna 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,  
IČO: 00282740, za rok 2019 schvaluje bez výhrad počtem hlasů 10. 

 
13b/12Z/0020 Zastupitelstvo  města  Újezd  u  Brna  schvaluje hospodářský  výsledek  ve  výši 

 
11.514.743,36 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 –  
Výsledek hospodaření minulých účetních období. 

 
14a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí výsledek VZMR Vypracování 

 
projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“. 

 
14b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje obsah projektu s názvem "Multifunkční hala 

 
se zázemím" a následné podání žádosti o finanční podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj,  
konkrétně se jedná o podprogram: 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro  
nepodnikatelské využití, číslo výzvy: 2/2020/117D082. 

 
14c/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo , že dofinancování nákladů na projekt s názvem 

 
"Multifunkční hala se zázemím" bude zajištěno z části vlastními prostředky a zčásti úvěrem  
poskytnutým bankovním ústavem vybraným v rámci VZMR a pověřuje radu města  
zabezpečením všech úkonů potřebných k realizaci tohoto usnesení. 

 
15a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti NeoVize 

 
Ambulance s.r.o., IČO: 28235029 o snížení nájmu následovně: Nájem se snižuje za období  
od  15 .  3 .  2020  do  17 .  5 .  2020  o  64  % .  Zastupitelstvo  města  pověřuje  
radu města zabezpečením usnesení. 

 
15b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti NZZ CHIRONAX 

 
INVEST, s.r.o., IČO: 63488264 o prominutí nájmu následovně: Nájem se promíjí za období  
od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. ZM pověřuje RM zabezpečením usnesení. 

 
16a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Domovu 

 
u Františka, příspěvkové organizaci, IČO: 04150015 pro rok 2020 ve výši 250.000 Kč  
na respirátory. 

 
16b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

 
s příjemcem dotace Domov u Františka, příspěvková organizace, IČO: 04150015  pro rok  
2020 ve výši 250.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
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17/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Cezava za rok 

2019. 
 

18/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve výši – 1.328.900 Kč. 

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 

19a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 

kanalizační přípojku (k pozemku parc. č. 1752, k.ú. Újezd u Brna) na pozemku ve vlastnictví 

Města Újezd u Brna, část parc. č. 1780/4 a 1780/5, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem 

Michalem Vrbou, Štefánikova 1091, 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u 

Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 

19b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti pana Jana Konečného, trvale 

bytem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, a neuzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku 

ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 3217/7, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 240 m2. 
 

19c/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku ve 

vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 4436, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 152 m2, za cenu 

91.200 Kč mezi kupujícími Josefem Spáčilem a Miladou Spáčilovou, oba bytem V Sádku 900, 

664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a prodávajícím Městem Újezd u Brna na straně druhé a 

pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 
 

19d/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje a rozhodlo uzavřít Plánovací smlouvy mezi 

Městem Újezd u Brna a p. Janem Třískou, bytem Mošnova 38, 400 11 Ústí nad Labem a 

Spolkem Vinaři Újezd u Brna, se sídlem Revoluční 245, 664 53 Újezd u Brna , jejímž 

předmětem je prodloužení vodovodního řadu „17-6“ k pozemku parc. č. 49, k.ú. Újezd u Brna. 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku podpisem plánovacích smluv. 

 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata 

 

Výsledky projednávání, která nebyla přijata 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
 

všem zdravotnickým zařízením v nájmu města snížit nájemné o 64 % za období nouzového stavu. 
 
 
 
 

 

Ing. Marie Kozáková   
starostka města  
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