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USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna  

konaného dne 20. 10. 2022 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 
  

 
1/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna určuje ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jana Konvicu 
a Mgr. Radka Řeřichu a zapisovatelkou Mgr. Dariu Vašákovou. 

 
2/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města. 

 
3/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna určuje, že 2 členové zastupitelstva budou pro svou 
funkci dlouhodobě uvolněni.  
 
4/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

5/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna určuje tyto funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni: starosta a místostarosta. 

 
6/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna zřizuje finanční výbor o počtu 5 členů. 
 
7/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna zřizuje kontrolní výbor o počtu 3 členů. 
 
8/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanoví měsíční odměnu za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva města ve výši: 

Místostarosta neuvolněný             35 795 Kč 
Člen rady        7 900 Kč 
Člen zastupitelstva                1 900 Kč 
Předseda výboru nebo komise    3 900 Kč 
Člen výboru nebo komise                1 500 Kč   
 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Při souběhu funkcí náleží 
neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží 
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. 

 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 

složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  
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9/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanoví fyzickým osobám, které nejsou členy 
Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, předsedů a členů komisí měsíční 
odměnu ve výši: 
 
Předseda komise   3 900 Kč 

Člen výboru/komise   1 500 Kč 

 
Odměna bude fyzickým osobám poskytována ode dne schválení do funkce člena 
výboru, předsedy nebo člena komise. Při souběhu funkcí bude poskytována odměna 
za výkon funkce členů výborů, předsedů a členů komisí a zvláštních orgánů obce 
za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. 
 

10/1ZM/2022 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna po projednání schvaluje p. Zdeňka Mácu jako 
určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené 
s pořizováním územně plánovací dokumentace města, kdy se předpokládá, že tuto 
činnost bude vykonávat celé volební období 2022 - 2026. 

 
 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


