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VÝPIS USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 18 
konaného dne 21. 6. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu p. Lubomíra 
Rožnovského a Ing. Libora Lattenberga. 
 
Usnesení č. 1/18ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 21. 6. 2021. 
 
Usnesení č. 2/18ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrekonstruovat kulturní dům Na Rychtě  
dle studie zpracované společností Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, 101 00 Praha, 
IČO: 09213856. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města, aby řešila 
veškeré záležitosti týkající se této akce. 

Usnesení č. 3/18ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí prezentaci budoucího stavebního 
záměru v lokalitě „Za ulicí 9. května v Újezdě u Brna“ a stav přípravy dokumentace  
pro územní rozhodnutí pro vybudování technické a dopravní infrastruktury  
dle prezentované situace zástavby lokality. 

Usnesení č. 4/18ZM/2021 bylo schváleno. 

   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí informaci o projektu centrálního 
systému likvidace odpadních vod a pověřuje starostku města k jednání s Vodárenskou 
a.s. jako zpracovatelem technicko-ekonomické studie. Zastupitelstvo města požaduje 
předložení této studie k dalšímu projednání. 

 
Usnesení č. 5a/18ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí, že pro realizaci projektu centrálního 
systému likvidace odpadních vod bude využit pozemek parc. č. 4072, k. ú. Újezd 
u Brna. Majetkoprávní vypořádání týkající se tohoto pozemku bude součástí dalších 
dohod. 
 
Usnesení č. 5b/18ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99029930016 
s Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 
45317054 ve výši 10 000 000 Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 

Usnesení č. 6/18ZM/2021 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve výši 10 888 800 Kč. 
Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
Usnesení č. 7/18ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region 
Cezava za rok 2020. 

Usnesení č. 8/18ZM/2021 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní smlouvu  
se smlouvou o zřízení služebnosti na prodej pozemku parc. č. 3206/2, k. ú. Újezd 
u Brna, odděleného dle GP 1685-68/2016 ze dne 31. 8. 2016 z pozemku parc. č. 3206, 
o výměře 3 399 m2, za navrhovanou cenu 1 295 000 Kč s prodávajícím Správou 
železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostku města 
podpisem této smlouvy. 

Usnesení č. 9/18ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o územním 
rozvoji s I  Újezd u Brna,  
M  Verměřovice,  
Újezd u Brna,  Újezd u Brna a 

 Újezd u Brna a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 

Usnesení č. 10a/18ZM/2021 bylo schváleno.  

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nevyhovět žádosti ze dne 31. 5. 2021, č. j. 
2979/2021/UUB a neprodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 2280/4,  
k. ú. Újezd u Brna, o výměře 102 m2. 

Usnesení č. 10b/18ZM/2021 bylo schváleno. 

 
 
 
 
Ing. Marie Kozáková, starostka města   …………………………………. 

           
            
          


