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VÝPIS USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 17 
konaného dne 24. 5. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu paní Magdalenu 
Pízovou a Mgr. Radka Řeřichu. 
 
Usnesení č. 1/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 24. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 2/17ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo realizovat akci „Rekonstrukce ZTI, VZT 
a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna“. 

 
Usnesení č. 3a/17ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o výběru dodavatele zakázky  
na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna“ a vybralo 
účastníka společnost Huslík s.r.o., Masná 527/7f, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25527495, 
s nabídkovou cenou 8 583 447,78 Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 3b/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo financovat akci „Rekonstrukce ZTI, VZT 
a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna“ úvěrem ve výši 10 000 000 Kč, 
pohyblivá úroková sazba 3M PRIBOR. 
 
Usnesení č. 3c/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo využít indikativní nabídky Komerční 
banky, a.s. na financování akce „Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu 
MŠ Újezd u Brna“ a pověřuje starostku města dalším jednáním s Komerční bankou, 
a.s. 
 
Usnesení č.3d/17ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o dílo  
č. EVS-SOD/0008/2021/UUB se společnosti Huslík s.r.o., se sídlem Masná 527/7f, 
Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25527495 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 3e/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města Újezd u Brna, aby nadále řešila 
veškeré záležitosti týkající se Smlouvy o dílo č. EVS-SOD/0008/2021/UUB, včetně 
schvalování případných dodatků ke smlouvě. 
 
Usnesení č. 3f/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem a zprávou o přezkoumání 
hospodaření města Újezd u Brna za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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. 
 

Usnesení č. 4/17ZM/2021 bylo schváleno. 

   
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 13. 5. 2021. 

 
Usnesení č. 5a/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
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 13. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 5b/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku za rok 2020 bez výhrad. 
 

Usnesení č. 6/17ZM/2021 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí Zápis ze sejití finančního výboru 
konaného dne 14. 4 2021. 
 
Usnesení č. 7/17ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí Zápis ze sejití kontrolního výboru 
konaného dne 11. 2. 2021 a 19. 4. 2021. 
 

Usnesení č. 8/17ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne 24. 5. 2021 celoroční 
hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2020“ bez výhrad. 
Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce 
města ode dne 9. 4. 2021 dosud. 

 
Usnesení č. 9/17ZM/2021 bylo schváleno. 

  
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, 
IČO: 00282740, za rok 2020 schvaluje bez výhrad počtem hlasů 13. 
 

Usnesení č. 10a/17ZM/2021 bylo schváleno.  

 
Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 14.349.030,41 Kč 
a pověřuje Ing. Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 – Výsledek 
hospodaření minulých účetních období. 
 
Usnesení č. 10b/17ZM/2021 bylo schváleno. 

 
 
 

  …………………………………. 
           

            
          


