
                  

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

                            

 

   USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 26 
konaného dne 12. 9. 2022 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

 
 

Usnesení č. 1/26ZM/2022: 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu ThDr. PhDr. ThLic. 
Radka Mezuláníka, Ph.D. a Ing. Libora Lattenberga. 
 

Usnesení č. 2/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 12. 9. 2022. 
 
Usnesení č. 3/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo realizovat investiční záměr: „Cyklostezka 
Újezd u Brna - Otnice “, jehož nositelem je Město Újezd u Brna. 

Usnesení č. 4/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo Města Újezd u Brna schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: 
„Cyklostezka Újezd u Brna - Otnice“, jehož nositelem je Město Újezd u Brna - v rámci 
programu IROP 2021 - 2027, ve výzvě č. 36/2022: Infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu a pověřuje radu města zabezpečením všech úkonů potřebných k realizaci 
tohoto usnesení. 

Usnesení č. 5/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo Města Újezd u Brna rozhodlo zajistit spolufinancování projektu: 
„Cyklostezka Újezd u Brna - Otnice“, předkládaného v rámci programu IROP 2021 - 
2027, ve výzvě č. 36/2022: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Dofinancování                        
a předfinancování nákladů bude zajištěno zčásti z vlastních zdrojů a zčásti úvěrem.   
 
Usnesení č. 6/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: 
„Multifunkční hala se zázemím“, jehož nositelem je Město Újezd u Brna - v rámci 
programu č. 16252 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické 
výzvě č. 19/2022: REGIONY ÚSC 2022, Národní sportovní agentury. 
 
Usnesení č. 7/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zajistit spolufinancování projektu: 
„Multifunkční hala se zázemím“, předkládaného v rámci programu č. 16252 – 
Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické výzvě č. 19/2022: 
REGIONY ÚSC 2022, Národní sportovní agentury. 
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Usnesení č. 8/26ZM/2022: 

 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Kupní smlouvu 
a smlouvu o zřízení věcného břemene inženýrských sítí a cesty k pozemku parc. č. 
2129/2, k. ú. Újezd u Brna, se společností Rezidence Cézava, s.r.o., se sídlem 
Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, IČO: 24685119. Pozemek se prodává pouze za jediným 
účelem, a tím je výstavba a vybudování objektu sociální ubytovny dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy a následný převod této nemovitosti do vlastnictví města Újezd u Brna. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
 

Usnesení č. 9/26ZM/2022: 

 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o budoucí 
směnné smlouvě se společnosti Rezidence Cézava, s.r.o., se sídlem Kaštanová 
539/64, 620 00 Brno, IČO: 24685119, jejímž předmětem bude směna nově vybudované 
sociální ubytovny na pozemku parc. č. 2129/2, k.ú. Újezd u Brna, za stávající ubytovnu  
(součást pozemku parc. č. 3291) včetně okolních pozemků parc. č. 3306/1, 3306/2, 
3308 a části pozemku parc. č. 3303 (dle GP nově označeného 3303/2). Zastupitelstvo 
města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 10/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti Rezidence 
Cézava, s.r.o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, IČO: 24685119, o zrušení 
zákazu zcizení nemovitosti po dobu 5 let od zahájení provozu nestátního 
zdravotnického či sociálního zařízení a rozhodlo uzavřít žadatelem předložený 
Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě ze dne 5. 6. 2017 ve znění jejích Dodatků č. 1 a 2. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem tohoto 
Dodatku č. 3. 
 
Usnesení č. 11/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o zřízení 
zástavního práva se společností Rezidence Cézava, s.r.o., se sídlem Kaštanová 
539/64, 620 00 Brno, IČO: 24685119, kterou bude zajištěna smluvní pokuta 
specifikovaná v čl. VII odst. 4 Kupní smlouvy ze dne 5. 6. 2017. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 12/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 4 
ke Smlouvě č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 
a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

Usnesení č. 13/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ve výši 0 Kč, které bylo schváleno Radou města 
Újezd u Brna dne 22. 8. 2022. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

Usnesení č. 14/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ve výši 64 000 Kč, které bylo schváleno Radou 
města Újezd u Brna dne 7. 9. 2022. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
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Usnesení č. 15/26ZM/2022:  
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku ve vlastnictví  Správy železnic, 
státní organizace, parc. č. 1315, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 206 m2. Zastupitelstvo 
města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti na odprodej části 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 127/1, k. ú. Újezd u Brna, nově označený 
dle geometrického plánu č. 2009-21/2022 jako pozemek parc. č. 127/25, k. ú. Újezd 
u Brna, o celkové výměře 15 m2, a uzavřít s manželi                

 
 664 53 Újezd u Brna, kupní smlouvu č. EVS-OST/0034/2022/UUB za částku 1 500 

Kč/m2 + DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku 
města podpisem této smlouvy.  
 
Usnesení č. 17/26ZM/2022: 
 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti o odkup části pozemku 
ve vlastnictví města parc. č. 1633 k. ú. Újezd u Brna, označené dle GP č. 693-38/1999 
jako parc. č. 1633/2 o výměře 70 m2 za cenu 1 500 Kč/m2 + DPH v platné sazbě a uzavřít 
s manželi , 
664 53 Újezd u Brna kupní smlouvu č. EVS-OST/0035/2022/UUB. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem smlouvy.   
 
 
 
 
Ing. Marie Kozáková, starostka města   …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 


