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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou
zpravodaj, který je snad svým
rozsahem největší, který jsme
kdy vydali. 85 stran je skutečně mnoho. Některé informace
o účetnictví v tomto zpravodaji jsou uloženy k publikaci
zákonem. Zákon jasně nařizuje, že musí být písemně vydány ekonomické údaje města, a tak se nenechte odradit
strohostí zápisu o ekonomické situaci města.
Zima byla opravdu dlouhá, nekonečně se táhla a město tato
zima stála nemalé finanční výdaje, ale i úsilí zvládat přívaly
sněhu. Zdařilo se. Jaro bylo však tak nějak krátké. Bylo stále
narušováno vracející se zimou. Sklidili jsme zásobníky na
písek a den na to napadl sníh.
Blížící se léto bude plné práce. Požádali jsme o 12 dotací.
Požádali jsme o všechny dotace, o které jsme žádat mohli,
a proto Vám pro úplnost uvádíme seznam dotací, o které
žádáme, abychom ekonomicky pomohli městu, aby město
nemuselo tyto akce platit pouze ze svých peněz. Doufejme,
že se nám z toho vydaří alespoň 2/3 žádostí.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE – STAV KE DNI 20.5.2013
1) „Snížení energetické náročnosti objektu velitelství
ve Městě Újezd u Brna včetně výměny zdroje vytápění“
a) je přidělena dotace – OPŽP;
b) je vyhlášené VŘ na dodavatele – otevírání obálek dne
24.5.2013 (zajišťuje firma Energy Benefit), TDI zajišťuje
VRV – Ing. Dufek.
2) „Revitalizace zeleně v parku u koupaliště Újezd u Brna“
a) je přidělena dotace – OPŽP;
b) připravuje se VŘ na dodavatele – zajišťuje firma
Brnoinvest.
3) „Čistota komunikací a chodníků ve Městě Újezd u Brna“
a) je přidělena akceptace – OPŽP;
b) schválení dotace očekáváme po rozhodnutí ministra
ŽP;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodání čistícího vozu.

4) „Přístavba MŠ Újezd u Brna – jedné třídy“
a) je podána žádost o dotaci – ROP JV – zajišťuje Ing.
Kopecký;
b) očekáváme akceptaci projektu;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodavatele
– dle SOD zajišťuje Ing. Kopecký, včetně VŘ na TDI.
5) „Rekonstrukce prostoru v centru obchodní části města“
(Rekonstrukce chodníku, parkoviště, autobusové zastávky
– Újezd u Brna)
a) je podána žádost o dotaci – ROP JV – zajišťuje Centrum regionálních služeb Brno – Ing. Jirůšek;
b) očekáváme akceptaci projektu;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodavatele
– zajišťuje firma Brnoinvest.
6) „Revitalizace části města Nad sklepy – Újezd u Brna“
a) je podána žádost o dotaci – ROP JV – zajišťuje firma
KANSPO Kroměříž, Ing. Macháček;
b) očekáváme akceptaci projektu;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodavatele
– dle SOD zajišťuje firma KANSPO.
7) „Revitalizace nám. Sv. Jana“
a) je podána žádost o dotaci – ROP JV – zajišťuje firma
KANSPO Kroměříž, Ing. Macháček;
b) očekáváme akceptaci projektu;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodavatele
– dle SOD zajišťuje firma KANSPO.
8) „Pořízení mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro Město Újezd u Brna“
a) je podána žádost o dotaci – OPŽP – zajišťuje firma
MYLAND Praha, Ing. Rudle;
b) očekáváme akceptaci projektu;
c) po pokynu RM může být zahájeno VŘ na dodavatele.
9) „Výměna oken + zateplení tělocvičny ZŠ“
a) dosud není vypsán dotační titul;
b) je vybrán zpracovatel Energetického auditu – firma
STAVOPROJEKTA Brno;
c) po pokynu RM může být oslovena firma na přípravu
a následné podání žádosti o dotaci.
10) „Výměna oken + zateplení radnice“
a) dosud není vypsán dotační titul;
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b) je vybrán zpracovatel Energetického auditu – firma
STAVOPROJEKTA Brno;
c) po pokynu RM může být oslovena firma na přípravu
a následné podání žádosti o dotaci.
11) „Koupaliště“
a) bylo osloveno 5 firem na vypracování Realizačního
projektu na „Bazén 50m x 25m – NEREZ, včetně řešení
úpravy vody“;
b) termín pro podání nabídek – 7.6.2013;
c) následný postup dle rozhodnutí RM.
12) „Nadstavba ubytovny pro sociálně slabé na ul. Štefánikova“

a) bylo osloveno 5 firem na vypracování Projektové dokumentace pro Stavební povolení, včetně jeho vyřízení;
b) termín pro podání nabídek – 24.5.2013;
c) následný postup dle rozhodnutí RM.
13) „Újezd u Brna – ul. U Hřiště, prodloužení a zokruhování
vodovodu – II. etapa“
a) připravuje se VŘ na dodavatele – zajišťuje firma
Brnoinvest;
b) dle rozhodnutí RM může být oslovena firma na vypracování a podání žádosti o dotaci.
V Újezdu u Brna dne 20.5.2013
Vypracoval: Karel Hradský

Pokud Krajský úřad JMK dodrží slovo, tak se už v měsíci září započne II. etapa opravy průtahu městem. I. etapa proběhla
v loňském roce od MB Realu až po Elseremo. II. etapa by měla být od Elserema až po křižovatku ke kostelu. Bude s tím spousta
nesnází, bude to chtít trpělivost, a tak nezbývá než doufat,m že Jihomoravský kraj peníze nalezne.
Přeji Vám všem krásné prožití léta a našim dětem krásné prožití letních prázdnin a dobré výsledky na vysvědčení.
Jan Hradil, starosta

Z ranní porady

Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů/
Údaje o městu
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Adresa

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Právní forma

Město – územně samosprávný celek

IČ

00282740
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Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
Telefonické spojení

544 224 336, 544 224 218

Fax

544 224 778

E-mailová adresa

info@ujezdubrna.cz

Bankovní spojení

základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov

Číslo účtu

4925641/0100

Počet obyvatel ke dni 01.01.2012

3.139

Počet obyvatel ke dni 31.12.2012

3.127

Počet členů zastupitelstva v roce 2012
Počet veřejných zasedání

15
7

V roce 2012 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí, komise kulturní, komise sociální a zdravotní a komise likvidační.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012:
Městské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 3 Obecně závazné vyhlášky.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet byl zveřejněn v době od 8.11.2011 do 12.12.2011 a schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 13, bod č. 8
dne 12.12.2011.
Příjmy celkem:
39.668,5 tis. Kč.
Výdaje celkem:
39.943,0 tis. Kč.
Financováním salda příjmů a výdajů:
274,5 tis. Kč.
V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami v rámci
rozpočtu.
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2012 v tis. Kč je následující:
Daňové příjmy

25 161,30 Kč

Kapitálové výdaje

Nedaňové příjmy

11 127,20 Kč

Výdaje celkem

45 688,90 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

-5 450,30 Kč

Financování

5 450,30 Kč

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery /dotace/

9 060,20 Kč

0,00 Kč
3 950,10 Kč

Příjmy celkem

40 238,60 Kč

Běžné výdaje

36 628,70 Kč
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Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za
rok 2012 v tis. Kč je následující:
Z toho daňové příjmy

25 643 992,08 Kč

Nedaňové příjmy

11 937 723,58 Kč

Kapitálové příjmy

322 200,00 Kč

Přijaté transfery

3 949 216,20 Kč

Příjmy po konsolidaci

41 853 134,86 Kč

Skutečné příjmy v roce 2012

41 853 134,86 Kč

Z toho běžné výdaje

34 575 711,37 Kč

Kapitálové výdaje

6 010 748,19 Kč

Výdaje po konsolidaci

40 586 459,56 Kč

Výdaje celkem

40 586 459,56 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

1 266 675,30 Kč

Financování

-1 266 675,30 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních
operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
obsaženy v příloze č. 3 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů
a výdajů.
Majetek města – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě pokynu starosty města.
Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok
2012 byla projednána na zasedání Zastupitelstva města dne
25.2.2013. V zápise o provedených inventurách je uvedeno,
že dílčí inventarizační komise provedly na základě stavu účtů
majetku v účetnictví fyzické kontroly a bylo zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům,
zjištěným při fyzických kontrolách.
Celková hodnota majetku činí 500 927 793,71 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky
jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na Městském
úřadu v kanceláři účetní úřadu.
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Hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Újezd u Brna
Základní škola Újezd u Brna hospodařila v r. 2012 s rozpočtem 2.300.000,- Kč, z toho 2.230.000,- Kč připadlo na hlavní
činnost školy a 70.000,- Kč bylo převedeno do doplňkové činnosti. Na školném se ve školní družině vybralo 50.650,- Kč, za
sběr starého papíru jsme od firmy A.S.A. obdrželi 28.660,- Kč.
Také jsme obdrželi 2 finanční dary od Sdružení TEREZA v celkové výši 19.511,50 Kč, které byly určeny na nákup úsporných
žárovek, odpadkových košů, kancelářských potřeb a také na
úhradu cestovních nákladů na výukové programy.
V měsíci únoru proběhla ve škole výměna oken na chodbě
přístavby ve 2. patře, kterou prováděla firma IVAPLAST s.r.o.
Ivančice. Za výměnu jsme zaplatili 49.747,20 Kč. V březnu
také proběhla oprava venkovního soklu budovy přístavby, kterou prováděla firma p. Martečíka a za níž jsme zaplatili částku
77.766,- Kč. Rovněž firma p. Martečíka provedla v budově
školy opravu podlah ve 2 učebnách, kde byly zcela vyměněny
staré dřevěné podlahy za nové a bylo položeno nové linoleum. Cena za výměnu podlah činila 120.528,- Kč a za nové
linoleum 74.278,80 Kč. Do obou tříd byl zároveň zakoupen
i nový nábytek v celkové hodnotě 155.658,- Kč. Na tuto akci
přispěl zřizovatel mimořádnou dotací ve výši 328.248,- Kč.
Další mimořádná dotace ve výši 7.999,- Kč byla poskytnuta
na zakoupení 2 ks plochých monitorů od firmy NETic a dotace
6.000,- Kč na proplacení DPP.
V březnu jsme obdrželi vyúčtování spotřeby plynu za školu
i za tělocvičnu. Za školu činil doplatek 53.905,27 Kč a měsíční
zálohy nám byly navýšeny na 50.930,- Kč. Za tělocvičnu jsme
dopláceli 53.961,69 Kč a zálohy byly zvýšeny na 31.880,- Kč
měsíčně. Vyúčtování spotřeby elektřiny jsme obdrželi až v měsíci listopadu, a také zde jsme dopláceli částku 75.376,- Kč,
i když podle spotřebovaných kW jsme byli na stejné úrovni
jako v roce předcházejícím. Měsíční zálohy nám byly zvýšeny
na 42.500,- Kč.
Pouze za odběr vody jsme v roce 2012 zaplatili méně než
v roce 2011, a to 63.151,- Kč oproti 76.045,- Kč v roce předcházejícím, ale to pouze díky rozsáhlé opravě vodovodního
řádu na školním dvoře, kde zřejmě docházelo k nežádoucím
únikům vody.
V měsíci říjnu obdržela škola od zřizovatele mimořádnou
dotaci ve výši 64.960,- Kč na nákup dataprojektoru a nového
PC do učebny 1. třídy, kde byla upravena tabule na interaktivní výuku. Další dotace ve výši 41.188,- Kč směřovala do

Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
školní kuchyně, kam byl zakoupen nový krouhač zeleniny
s vyměnitelnými nástavci. Naše škola obdržela v r. 2012
zbývajících 40 % dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“
ve výši 738.777,20 Kč. Z celkové výše dotace 1.846.943,Kč škola vyčerpala ke dni 31.12. 2012 1.738.322,- Kč.
V roce 2012 byla tato dotace čerpána na mzdy pedagogů ve
výši 281.300,- Kč a učební pomůcky (notebooky pro pedagogy, dataprojektory) ve výši 384.934,- Kč. V současné době
zbývá ještě dočerpat 108.631,- Kč a ke dni 31.8.2013 bude
projekt ukončen.
Dotace ze státního rozpočtu na r. 2012 činily 12.959.800,Kč a byly beze zbytku vyčerpány. Limit prostředků na ONIV činil 157.000,- Kč a nestačil na pokrytí všech nákladů, které lze
hradit z těchto prostředků, takže jsme chybějící částku ve výši
11.716,84 Kč na učební pomůcky museli uhradit z rozpočtu
zřizovatele.Výsledek hospodaření základní školy za rok 2012
v hlavní činnosti skončil ztrátou ve výši 84.221,85 Kč, v doplňkové činnosti ziskem 70.170,52 Kč, celkově je tedy výsledek
záporný ve výši 14.051,33 Kč. Tato ztráta bude uhrazena z
rezervního fondu, kde jsou uloženy zisky z předcházejících let.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci ZŠ jsou obsaženy v příloze
č. 4 k nahlédnutí na městském úřadu u účetní úřadu po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola v Újezdu u Brna v roce 2012 od svého zřizovatele dotaci na provozní
výdaje ve výši 900.000,- Kč. Výnosy za školné činily v tomto
kalendářním roce 235.550,- Kč. Z těchto peněz se nakoupily
pro děti především naučné knihy, CD a DVD, didaktické hračky,
výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi – celkem
za 130.122,- Kč. Mateřská škola se také aktivně zapojila do
sběru starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 13.820,- Kč.
V měsíci únoru bylo zakoupeno 100 ks dětských židliček
v celkové ceně 78.000,- Kč, na které přispěl i zřizovatel mimořádnou dotací 28.000,- Kč. V průběhu 1. pololetí roku
2012 obdržela MŠ také dotaci ve výši 17.000,- Kč na pokrytí
mzdy asistentky pedagoga. Protože MŠ na tento úvazek
obdržela dotaci z MŠMT, vrátila uvedenou částku v závěru
roku zpět na účet zřizovatele. V roce 2012 činily náklady na
spotřebu plynu 371.652,33 Kč, vyúčtování proběhlo k datu

31.3.2012 a doplatek činil 47.492,33 Kč. Náklady na elektřinu činily 108.844,- Kč, vyúčtování proběhlo ke dni 4.11.2012
a přeplatek činil 1.405,- Kč. Za plyn se platí měsíční zálohy
ve výši 28.650,- Kč, za elektřinu 9.550,- Kč. Náklady na vodu
činily za celý rok 28.227,54 Kč. V březnu proběhla ve všech
4 třídách výměna dětských kuchyňských linek v celkové
hodnotě 34.512,- Kč. Během hlavních prázdnin proběhly na
školní zahradě rozsáhlé údržbářské práce včetně nátěrů všech
venkovních zařízení. Práce provedla firma Roman Martečík
INTERIER MONT a MŠ na ně obdržela mimořádnou dotaci ve
výši 42.000,- Kč. Další mimořádná dotace ve výši 12.774,- Kč
pokryla náklady na pořízení nového PC a monitoru do učebny
logopedické poradny. Dále byla zakoupena i nová kopírka zn.
Minolta v ceně 18.540,- Kč. Z prostředků zřizovatele se také
hradí mzdové náklady na DPP paní účetní, které byly ještě
navýšeny o odvody zaměstnavatele ve výši 25.296,- Kč. Do
školní kuchyně byla v červnu zakoupena nová třítroubová
pec v hodnotě 66.456,- Kč, která byla uhrazena z investičního
fondu, a také tlaková sprcha na nádobí v hodnotě 5.988,- Kč.
Ještě v prosinci byla provedena revize plynové kotelny spolu se
servisem kotlů, za níž jsme zaplatili 20.232,- Kč.
Z MŠMT obdržela MŠ dotaci ve výši 3.988.900,- Kč. Tato
dotace byla zcela vyčerpána, a také velmi výrazně překročena
čerpáním prostředků na ONIV, což jsou finanční prostředky na
úhradu zákonného pojištění, náhrad pracovních neschopností, vzdělávání pedagogů, cestovních náhrad, a také pracovních
oděvů. Tento limit ve výši 21.000,- Kč vystačil pouze na úhradu zákonného pojištění Kooperativa a částečně na náhrady
pracovních neschopností. Ostatní náklady na vzdělávání pedagogů, cestovní náhrady, pracovní oděvy a částečně i náhrady za pracovní neschopnost v celkové výši 26.534,- Kč jsme
byli nuceni uhradit z prostředků zřizovatele.
I z tohoto důvodu došlo k výraznému přečerpání finančních prostředků a hospodaření MŠ skončilo ztrátou ve výši
48.062,17 Kč. Tato ztráta bude uhrazena z rezervního fondu,
kde jsou uloženy zisky z předcházejících let. Výkazy - Rozvaha,
Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou
organizaci MŠ jsou obsaženy v příloze č. 5 k nahlédnutí na
městském úřadu u účetní úřadu po dobu vyvěšení návrhu
závěrečného účtu.
Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích, tj.
MŠ a ZŠ. Při kontrolách jsou drobné nedostatky odstraněny
na místě.
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Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje
a dotace poskytnuté
Poskytovatel

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR
JMK – hasiči
JMK – údržba a rozšíření aktivit
ve sportovním areálu Újezdu u Brna
JMK – učebna fyziky pro ZŠ
JMK – nákup terénního vozidla
– čerpání do dne 30.4.2013
JMK – dotace na Územní plán
– výdaje vznikly v předchozích letech
Dotace na volby do krajských zastupitelstev
a Senátu ČR
Dotace na volby prezidenta republiky
MFČR – částečné pokrytí nákladů spojených s PAP
MŠMT – Dotace pro ZŠ – konkurenceschopnost,
dotace bude dále čerpána v roce 2013

ÚZ

přijato celkem

vyčerpáno

vráceno

13101
13234
14004

135.000,00 Kč
478.672,00 Kč
720,00 Kč

135.000,00 Kč
478.672,00 Kč
720,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

341

110.000,00 Kč

101.226,24 Kč

8.773,76 Kč

311

150.000,00 Kč

150.000,00 Kč

0,00 Kč

551

150.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

379

141.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

98193

46.000,00 Kč

28.248,00 Kč

17.752,00 Kč

98008
98007

1.000,00 Kč
70.000,00 Kč

0,00 Kč
70.000,00 Kč

1.000,00 Kč
0,00 Kč

33123

738.777,20 Kč

666.244,00 Kč

Na projekt Územní plán Újezd u Brna město podepsalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Výše
dotace je 141.000,00 Kč. Prostředky dotace byly poskytnuty po předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu.
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2012 na základě schváleného
a upraveného rozpočtu
Organizace
Členský příspěvek Austerlitz
Členský příspěvek Svaz měst a obcí
SK Újezd u Brna
NF Jamiro
Svaz diabetiků
Salesiánské hnutí mládeže
Nadační fond ZŠ
TJ Sokol
Junák
OS Rybáři
DPS Sokolnice
OS Újezdská Rozmarýna
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Částka
9 417,00 Kč
10 720,40 Kč
52 200,00 Kč
12 500,00 Kč
15 000,00 Kč
34 997,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč
28 000,00 Kč
4 000,00 Kč
22 000,00 Kč

Účel

práce s dětmi
na činnost s dětmi
na činnost organizace
práce s dětmi a materiální vybavení organizace
práce s dětmi
práce s dětmi
práce s dětmi
činnost sdružení a práce s dětmi
koncert
činnost folklorního sdružení

Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
OS Naše malé dítě
200 000,00 Kč
Chasa Újezd – hody
5 000,00 Kč
OS Mäwerick
10 000,00 Kč
Babské hody
20 000,00 Kč
Římskokatolická farnost
5 000,00 Kč
Mgr. Markelová
5 000,00 Kč
Český červený kříž
1 500,00 Kč
Chasa Újezd
30 000,00 Kč
OS Vinaři
10 000,00 Kč
Občanské sdružení ADRA
13 200,00 Kč
Babybox pro odložené děti
5 000,00 Kč
Farnost Moutnice
5 000,00 Kč
Nezisková organizace R-radio
5 000,00 Kč
Celkem bylo v roce 2012 poskytnuto 588.534,40 Kč.

na mzdové prostředky pro vychovatelku
I. krojovaný ples – půjčení krojů
závody automobilů do vrchu
půjčení krojů
farní den
závody judo
dětská soutěž
Petropavelské hody
oprava budovy
na bangladéšské děti – Roy, Khya
babybox v Brně
stavba kapličky v Nesvačilce
R-radio

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci dotací jsou povinni předložit vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2012 ještě do konce roku 2012. Všechny dotace byly ve stanoveném termínu
vyúčtovány.
Stav úvěrů ke dni 31.12.2012
Úvěrující banka
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
KB Brno – venkov
Celkem ke dni 31.12.2012

Účel
budova Telecomu
smuteční síň
nákup hasičského auta
dostavba DPS
stavba ČOV
stavba výtahu

Částka
2.280.000,00 Kč
3.800.000,00 Kč
434.000,00 Kč
412.000,00 Kč
4.263.200,00 Kč
1.208.600,00 Kč
12.397.800,00 Kč

Úvěr na nákup areálu MB Realu byl splacen v říjnu 2012.
Výběrová řízení v roce 2012
Město v roce 2012 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné
zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení
na vypracování projektové dokumentace „Administrativní budova Stará hora – Újezd u Brna“, „Modernizace učebny fyziky
– ZŠ Újezd u Brna“,„Okna a dveře Bytový dům č.p. 961 Újezd u
Brna“ a jiné akce. Ověřováním postupů při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu nebyly zjištěny nedostatky. Město
Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost,
veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Město je ode dne 1.5.2009 registrováno jako plátce DPH na
stočné, poplatek z KTV, za hlášení MR, za poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na
majetek s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2012 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši
6.809.766,65 Kč a na účtu u ČSOB zůstatek 171.621,36 Kč
a na účtu dotací 116,48 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na
výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2012.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

7

Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING
s.r.o. Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010 mezi objednavatelem
a firmou, zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236).
Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr.
Antonín Husák, Ing. Eva Kopřivová, Vladimír Šrytr.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění poz-

dějších předpisů, v termínu od 29.8. - 30.8.2012 (příprava dokladů a dílčí přezkum) a od 4.2.2013 do 5.2.2013 (provedeny
závěrečné práce a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012). Při přezkoumání bylo ověřeno
dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími předpisy a vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Seznam příloh
Příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012.
Příloha č. 2 – Účetní závěrka za Město Újezd u Brna.
Příloha č. 3 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M.
Příloha č. 4 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Základní škola.
Příloha č. 5 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola.
Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 27.3.2013. Sňato z úřední desky: 12.4.2013.
Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne: 15.4.2013

Statistika za rok 2012
Stav obyvatel ke dni 31.12.2012:
3127
Počet odstěhovaných osob:
Počet narozených dětí:
29
Počet zemřelých osob:
Počet přistěhovaných osob:
75
Statistika matriční agendy za rok 2012 - MěÚ Újezd u Brna
narození

0

manželství

14

úmrtí

12

vidimace

621

legalizace

685

změna jména a příjmení

2

Prominutí dokladů

ostatní

1

Výměna matrik

Matriční zápis

Ověřování
Rozhodnutí
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Určení otcovství
Druhopisy
Osvědčení

79
36

k nenarozenému dítěti

5

k narozenému dítěti

0

matričních dokladů

5

do ciziny

0

k církevnímu sňatku

2
0

manželství

0

úmrtí

0

Statistika za rok 2012
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství

0

Volba - prohlášení druhého jména

0

Potvrzení: ze sbírky listin

0

Přijetí dřívějšího příjmení:

1

Zápisy do zvláštní
matriky:

rodné listy

1

oddací listy

0

Jiřina Punčochářová - matrikářka

Nákup dlouhodobého majetku 2012
Vitrína

14 040,00 Kč

Monitor

Stoly

79 920,00 Kč

Aerátor gejzírový

25 450,00 Kč

4 727,20 Kč

Fotbalové mini branky

6 730,00 Kč

Zásahový komplet - hasiči

40 248,00 Kč

Vysokotlaká proudnice - hasiči

9 106,00 Kč

Vánoční výzdoba - hvězda, kometa

22 802,40 Kč

Kontejner hákový

32 640,00 Kč

Zrcadlo VIALUX

11 442,00 Kč

Vybavení obřadní síně

19 930,00 Kč

Krycí plachta na pískoviště

3 564,00 Kč

Klim. jednotka do MK

15 226,00 Kč

Odvlhčovač voj. objekt

33 031,00 Kč

Městský znak

4 900,00 Kč

Síť - kurty

6 204,00 Kč

Houpačka

4 410,00 Kč

Pneumatická vrtačka

4 290,00 Kč

Zvedák ČOV

6 118,00 Kč

Zásahový oděv pro hasiče

122 222,00 Kč

Kovové lampy na hřbitov - 2 ks

9 000,00 Kč

Kovaný věšák

5 500,00 Kč

Kotoučová pila

3 990,00 Kč

Dřevěná budka - fotb. hřiště
- součást dotačního programu JMK
Zařízení kuchyně
- Restaurace Rychta
PC pro PAP

21 540,00 Kč
305 809,40 Kč

Zařízení - učebna fyziky ZŠ
- hrazeno z dotace JMK ve výši
150.000,- Kč

376 689,60 Kč

Promítací plátno

10 652,00 Kč

Úklidové vozíky

13 434,12 Kč

Přenosné branky - fotb. hřiště
- součást dotačního programu JMK

32 960,40 Kč

Zásahový komplet V Force - hasiči

34 000,00 Kč

Pila

12 090,00 Kč

Motocykl Kentoya

14 820,00 Kč

Vibrační deska

52 800,00 Kč

Podstavec pod sochu Piety

47 000,00 Kč

Ozvučení obřadní síně

56 312,76 Kč

Nůžková plošina

221 500,00 Kč

Zabezpečovací zař. - Obřadní síň

57 580,80 Kč

Pergola

75 000,00 Kč

Projektor

65 063,00 Kč

SW Triada Munizar plus

21 978,00 Kč

Celkem ke dni 31.12.2012

1 929 187,48 Kč

24 466,80 Kč
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64 500,00 Kč

24 000,00 Kč

137 918,00 Kč

8 800,00 Kč

3 apartmány hřiště

Bytové domy v parku

Dětské oddělení O2

Cesta k voj. areálu

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

27 200,00 Kč

94 880,00 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová

9 416 540,71 Kč

Revitalizace Nad Sklepy

Celkem

64 000,00 Kč

ZTV za tratí

109 880,00 Kč

64 000,00 Kč

30 000,00 Kč

66 810,00 Kč

8 800,00 Kč

137 918,00 Kč

24 000,00 Kč

64 500,00 Kč

76 160,00 Kč

279 600,00 Kč

113 000,00 Kč

173 104,00 Kč

1 815 922,00 Kč

882 266,00 Kč

9 404 524,13 Kč

72 400,00 Kč

59 566,00 Kč

1 197 608,40 Kč

128 000,00 Kč

0,00 Kč

403 909,80 Kč

Celkem

5 695 427,62 Kč 15 111 968,33 Kč

15 000,00 Kč

0,00 Kč

30 000,00 Kč

48 960,00 Kč

Koupaliště

169 800,00 Kč

66 810,00 Kč

109 800,00 Kč

Zateplení - vojáci

0,00 Kč

41 680,00 Kč

0,00 Kč

113 000,00 Kč

Most přes Litavu

0,00 Kč

131 424,00 Kč

Vodovod

25 104,00 Kč
1 234 400,00 Kč

Komunální stroj

581 522,00 Kč

2 844 803,42 Kč

0,00 Kč

6 300,00 Kč

828 420,40

2 000,00 Kč

Přístavba MŠ

857 162,00 Kč

Zdrav. stř. - výtah

72 400,00 Kč

Silnice ul. Školní

Ubytovna soc. slabých

53 266,00 Kč

Střelnice

6 559 720,71 Kč

369 188,00 Kč

Smuteční síň - hřbitov

126 000,00 Kč

0,00 Kč

Park před radnicí

403 909,80 Kč

0,00 Kč

Ode dne 1.1.2012
do dne 31.12.2012

0,00 Kč

Park u koupaliště

Obecné

Ke dni 1.1.2012

109 880,00 Kč

64 000,00 Kč

30 000,00 Kč

66 810,00 Kč

8 800,00 Kč

137 918,00 Kč

24 000,00 Kč

64 500,00 Kč

76 160,00 Kč

279 600,00 Kč

113 000,00 Kč

173 104,00 Kč

1 815 922,00 Kč

582 266,00 Kč

9 404 524,13 Kč

72 400,00 Kč

59 566,00 Kč

1 197 608,40 Kč

128 000,00 Kč

0,00 Kč

403 909,80 Kč

Placeno
z rozpočtu Města
Újezd u Brna

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

137 918,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 903,00 Kč

1 815 922,00 Kč

882 266,00 Kč

9 404 524,13 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 197 608,40 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

396 959,80 Kč

Zařazeno
v roce 2012

300 000,00 Kč 14 811 968,33 Kč 13 846 101,33 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

300 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Čerpaná dotace
JMK

1 265 867,00 Kč

109 880,00 Kč

64 000,00 Kč

30 000,00 Kč

66 810,00 Kč

8 800,00 Kč

0,00 Kč

24 000,00 Kč

64 500,00 Kč

76 160,00 Kč

279 600,00 Kč

113 000,00 Kč

162 201,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

72 400,00 Kč

59 566,00 Kč

0,00 Kč

128 000,00 Kč

0,00 Kč

6 950,00 Kč

Ke dni 31.12.2012

Rozestavěné stavby ke dni 31.12.2012		

Opravy provedené v roce 2012
Oprava učebny fyziky
- součást dotačního programu JMK

541 257,40 Kč

Rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště - hrazeno z dotace JMK
ve výši 101.226,24 Kč

111 210,00 Kč

Opravy Rychta

305 208,20 Kč

Výměna bytových měřičů tepla DPS

174 420,00 Kč

Oprava zábradlí DPS

Opravy veřejného osvětlení

208 499,22 Kč

Opravy chodníků

21 620,00 Kč

Opravy ČOV, přečerpávací stanice

259 984,20 Kč

Opravy vozidel
a techniky pracovní skupiny města

193 850,40 Kč

Celkem

1 889 734,42 Kč

73 685,00 Kč

Nákup dlouhodobého majetku 2013
Kompresor - hasiči
Čerpadlo
Kruhový zachycovač pěny
Cimbál - zapůjčen NF Jamiro
Terénní vůz Dacia Duster - hrazeno z dotace JMK ve výši 150.000,- Kč
Celkem

9 990,00 Kč
29 403,00 Kč
5 590,53 Kč
60 000,00 Kč
420 500,00 Kč
525 483,53 Kč

Rozpočet na rok 2013
Příjmy
DPFO ze záv. činnosti pol. 1111
DPFO ze sam. výd. činnosti pol. 1112
DPFO z kap. výnosů pol. 1113
Daň z př. práv. osob pol. 1121
Daň z př. za obec pol. 1122
Daň z přidané hodnoty pol. 1211
PDO pol. 1340
Popl. ze psů pol. 1341
Za už. veř. prostranství pol. 1343
Popl. ze vstupného pol. 1344
Popl. z ubyt. kapacity
Odvod z provoz. loterií pol. 1351
Odvod z výh. hracích automatů
pol.1355

v tis. Kč
3 700,00 Kč
311,50 Kč
350,00 Kč
4 700,00 Kč
1 000,00 Kč
10 200,00 Kč
1 500,00 Kč
115,00 Kč
65,00 Kč
4,00 Kč
2,00 Kč
40,00 Kč
20,00 Kč

Výdaje
Účelová rezerva - krizové sit. § 5212
Silnice (údržba a značení) § 2212
Chodníky (údržba) § 2219
Příspěvek na IDS § 2221
Vodovod § 2310
Kanalizace - provoz ČOV § 2321
Rybník - provoz § 2341
Příspěvek pro MŠ a ŠJ MŠ § 3111
Na opravu MŠ § 3111
Příspěvek pro ZŠ a ŠJ ZŠ § 3113
Na opravu ZŠ § 3113
Základní škola - mzdy § 3113
Naše malé dítě § 3119
Místní knihovna § 3314

v tis. Kč
50,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
317,00 Kč
25,00 Kč
1 865,00 Kč
100,00 Kč
900,00 Kč
250,00 Kč
2 300,00 Kč
500,00 Kč
170,00 Kč
105,00 Kč
460,00 Kč
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rozpočet na rok 2013
Správní poplatky pol. 1361
Daň z nemovitosti pol. 1511
Splátky půjček pol. 2460
Příjmy z pronáj. pozemků (ZD)
§ 1012
Z vydobývaných prostor § 2119
Vodné § 2310
Za pronájem vodovodu § 2310
Stočné § 2321
Služby ZŠ § 3113
Nájem ZŠ § 3113
Příjmy z knihovny § 3314
Nájem Rychta § 3319
Služby Rychta § 3319
Příjmy za kabel. tel. § 3341
Nájem koupaliště § 3412
Služby byty § 3612
Nájem byty § 3612
Poplatek za hroby § 3632
Nájem za chlad. zař. - hřbitov § 3632
Využívání a zneškodňování kom. odp.
§ 3725
Popl. sběrný dvůr § 3729
Nájem penzion § 4354
Služby penzion § 4354
Nájem DPS § 4351
Služby DPS § 4351
Pokuty - měst. policie § 5311
Ost. příjmy - měst. pol. 2119, § 6171
Nájmy z nebyt. prostor - ostatní § 6171
Příjmy z posk. služeb - pol. 2111,
§ 6171
Nahodilé příjmy pol. 2329, § 6171
Příjmy z úroků § 6310
Příspěvky a náhrady pol. 2324, § 6171
Plán. dotace (od kraje) pol. 4112
Celkem příjmy
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50,00 Kč
1 550,00 Kč
10,00 Kč
80,00 Kč
110,00 Kč
300,00 Kč
338,40 Kč
1 900,00 Kč
175,00 Kč
60,00 Kč
20,00 Kč
328,80 Kč
10,00 Kč
350,00 Kč
- 0 Kč
350,00 Kč
1 795,00 Kč
40,00 Kč
10,00 Kč
50,00 Kč
30,00 Kč
880,00 Kč
1 000,00 Kč
1 040,00 Kč
750,00 Kč
5,00 Kč
10,00 Kč
597,00 Kč
300,00 Kč
25,00 Kč
40,00 Kč
20,00 Kč
875,40 Kč
35 107,10 Kč

Ost. zál. kultury - Rychta § 3319
Zach. kult. památky (opr. křížů,
kapličky) § 3322
Kabel. televize a rozhlas § 3341
SOZ - grat., vítání, svatby, ples § 3399
Vydávání zpravodaje § 3349
Využití volného času dětí a mládeže
§ 3412
Koupaliště - sport. zař. § 3412
Bytové hospodářství § 3612
Nebyt. hospodářství, voj. objekt § 3613
Veřejné osvětlení + opr. § 3631
Správa hřbitova § 3632
Svoz PDO § 3722
Sběrný dvůr na nebezpečný odpad
§ 3729
Péče o veř. zeleň a ost. prostory
§ 3745
Soc. příspěvky § 4341 (pastelkovné, aj.)
DPS - provoz § 4351
Penzion - provoz § 4354
Policie § 5311
Městské zastupitelstvo § 6112
Činnost místní správy § 6171
Pož. ochrana § 5512
Vratka dotace - krajské volby § 6402
Volby prezidenta § 6118
Platby daní
Platba DPH
Příspěvky nezisk. organizacím
Služby - poj. majetku
Služby KB a úroky z úvěrů
Zametací vůz
Zateplení - vojáci
Přípravné projektové dokumentace
Celkem výdaje

250,00 Kč
100,00 Kč
400,00 Kč
400,00 Kč
100,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
1 200,00 Kč
900,00 Kč
1 100,00 Kč
500,00 Kč
1 900,00 Kč
420,00 Kč
2 100,00 Kč
50,00 Kč
1 650,00 Kč
1 650,00 Kč
1 400,00 Kč
1 700,00 Kč
5 000,00 Kč
400,00 Kč
17,80 Kč
46,00 Kč
1 000,00 Kč
150,00 Kč
300,00 Kč
400,00 Kč
450,00 Kč
520,00 Kč
1 921,00 Kč
445,00 Kč
36 161,80 Kč

Rozpočet na rok 2013
Financování
pol. 8115
pol. 8124

změna stavu (zůstatek na účtě ke dni 1.1.2012)
splátky KB - 5 úvěrů
(na silnice a chodníky, na ČOV, MB Real, dostavba DPS, výtah ZS,
smuteční síň, Telecom)

Financování celkem
Rozpočet celkem: příjmy
			
financování

4 267,10 Kč
-3 212,40 Kč

1 054,7 Kč
35 107,10 Kč
1 054,70 Kč

			

Příjmy celkem

36 161,80 Kč

			

Výdaje celkem

36 161,80 Kč

Rozpočet na rok 2013 je vyrovnán.
K našemu rozpočtu
Rozpočet města pro rok 2013 byl sestavován zodpovědně tak,
aby byl vyrovnán. V průběhu roku je upravován rozpočtovými
opatřeními, kterými zapojujeme nejen přijaté a poskytnuté
dotace a příspěvky, ale i měníme skladbu jednotlivých výdajů
dle aktuálních potřeb města. Je to živý dokument, který se
mění každý den, a proto musíme při každém výdaji sledovat,
zda máme v rozpočtu dostatek peněz, či nikoli. Ekonomika
města buď funguje nebo se utrácí zbytečně a dostává se do
nepříjemného propadu. I my musíme šetřit, stejně jako většina domácností. Věřte, že stav nemovitého majetku města je
lepší a lepší. Infrastruktura, včetně oprav něco stojí. Pokud se
někteří lidé domnívají, že schodek města někdo doplatí, tak se
mýlí. Proto je potřeba každou korunu uvážlivě investovat. Ano,
můžete říct: „Sežeňte dotace!“ Každá dotace však něco stojí.
Dotace nejsou na všechno, jsou přísně určeny na konkrétní
věci. Než však dotaci získáme, musíme vynaložit zpravidla
tisíce na projektovou dokumentaci, vyplnění žádosti, stavební
povolení a v tuto chvíli ještě vůbec není jisté, že něco dostaneme. Na dotaci naší čistírny odpadních vod jsme projekt museli
přizpůsobovat evropským požadavkům třikrát. Pět let jsme
zápasili s Fondem životního prostředí, než jsme obdrželi dotaci. Proto, když se objeví lidé, kteří chtějí podporu na „různé
věci“, tak už to jednoduše není možné, protože by nebylo na
základní výdaje, jako je:

provoz základní školy;
provoz mateřské školy;
provoz knihovny;
provoz sběrného střediska odpadů;
provoz čistírny odpadních vod a kanalizace;
provoz veřejného osvětlení;
provoz městské policie;
provoz DPS a penzionu pro důchodce;
provoz sociálního ubytování;
úklid města;
drobné rekonstrukce města;
příspěvky na zájmové kroužky dětí;
práce se seniory;
desinfekci veřejných budov;
údržbu nemovitostí města;
provoz klubovny pro mládež.
Uvedla jsem pouze to, nač jsem si vzpomněla. V tomto čase je
všude kolem nás ekonomická krize, která dopadá samozřejmě
na nás všechny, a tedy i na rozpočet města. Snažíme se pomoci tím, že jsme zachovali sociální vymoženosti, které v okolí
opravdu nejsou (porodné, pastelkovné, pohřebné), proto se
nezlobte, když na něco prostě není…
Ing. Jana Jarošová
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příspěvky na rok 2013
Schválené příspěvky na rok 2013
Bangladéšské děti - Roy a Khya
Členský příspěvek Austerlitz o.p.s.

13 200,00 Kč
9 500,00 Kč

Nadační fond JAMIRO
Nadační fond JAMIRO
Tylovo divadlo o.s.
Nadační fond ZŠ
ZŠ Újezd u Brna - plavání
Svaz diabetiků

5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
17 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Rybáři o.s.
Babské hody
TJ Sokol
Újezdská Rozmarýna o.s.
Junák
SK Kopaná
SHM Klub Újezd u Brna
Celkem

22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
27 000,00 Kč
267 700,00 Kč

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2012
O místních poplatcích
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne
18.6.2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I - Úvodní ustanovení
Čl. 1 - Předmět úpravy
(1) Město Újezd u Brna touto obecně závaznou vyhláškou
zavádí tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů;
b) poplatek za užívání veřejného prostranství;
c) poplatek ze vstupného;
d) poplatek z ubytovací kapacity.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Újezdu
u Brna (dále jen „správce poplatku“).1
Oddíl II - Poplatek ze psů
Čl. 2 - Poplatník, předmět poplatku
Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.2
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Čl. 3 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.3
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa,
jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek
platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4 - Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik
poplatkové povinnosti do 15 dnů.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li
o právnickou osobu, IČ, název, sídlo, místo podnikání, popř.
další adresu pro doručování.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
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(4) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(5) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen
současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Čl. 5 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ze psů činí za každého psa a kalendářní
rok 400,- Kč.
(2) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.
Čl. 6 - Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do:
		 a) 31. března, nečiní-li u jednoho poplatníka více než
			 700,- Kč ročně;
		 b) 30. září, ve dvou stejných splátkách, činí-li u jednoho
			 poplatníka více než 700,- Kč ročně.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po
termínu splatnosti, odvede poplatník poplatek do 1 měsíce od
vzniku poplatkové povinnosti, nejdéle však do konce kalendářního roku.
Čl. 7 - Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují osoby, o kterých to stanoví zákon.4
Oddíl III - Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Čl. 8 - Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.5,6
Čl. 9 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 10 - Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně graficky znázorněná na katastrální mapě
v příloze č. 1.
Čl. 11 - Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit předpoklá-

danou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství
takto:
a) u odst. a), b) a c) čl. 12
nejpozději v den zahájení užívání;
b) u odst. d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) čl. 12
nejpozději 30 dní před zahájením užívání.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit
skutečný stav těchto údajů.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná nebo, jde-li
o právnickou osobu, IČ, název, sídlo, místo podnikání, popř.
další adresu pro doručování.
(3) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Čl. 12 - Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb
10,- Kč;
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
prodeje
10,- Kč;
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
		
100,- Kč;
d) za provádění výkopových prací
10,- Kč;
e) za umístění stavebního zařízení
10,- Kč;
f) za umístění reklamního zařízení
100,- Kč;
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí 50,- Kč;
h) za umístění cirkusu
10,- Kč;
i) za umístění skládek
1,- Kč;
j) za užívání veřejného prostr. pro kulturní akce 10,- Kč;
k) za užívání veřejného prostr. pro sportovní akce 10,- Kč;
l) za užívání veřejného prostr. pro reklamní akce 10,- Kč;
m) za užívání veřejné prostr. pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
10,- Kč.
Čl. 13 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství.
Čl. 14 - Osvobození od poplatku
(1) Poplatek se neplatí za umístění skládky (např. uhlí, dřeva)
po dobu prvních 5 dnů.
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(2) Od poplatku se osvobozuje umístění skládky stavebního
materiálu v souvislosti se stavbou, na niž bylo vydáno stavební povolení nebo souhlas, a to po dobu nejvýše 1 roku od
právní moci rozhodnutí. Poté musí být znovu požádáno. Na
povolení není právní nárok.
Oddíl IV - Poplatek ze vstupného
Čl. 15 - Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.7
Čl. 16 - Ohlašovací povinnost
(1) Pokud poplatník neohlásí správci poplatku pořádání akce
předem, je povinen tak učinit v den jejího uskutečnění nebo
nejpozději ve dni následujícím.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li
o právnickou osobu, IČ, název, sídlo, místo podnikání, popř.
další adresu pro doručování.
(3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena.
(4) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Čl. 17 - Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného
20 %.
Čl. 18 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 19 - Osvobození od poplatku
Od poplatku se osvobozují:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely;
b) divadelní představení;
c) poutě, hody, plesy.
Oddíl V - Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 20 - Předmět poplatku a poplatník
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(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech
v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.8
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 21 - Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu.
(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede:9
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na
úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční
knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.10
(4) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
Čl. 22 - Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5,- Kč za každé využité lůžko a den.
Čl. 23 - Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného čtvrtletí daného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku
po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce
příslušného kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2012
Čl. 24 - Osvobození a úlevy
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné
ubytování studentů a žáků;
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení;
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.11

Čl. 27 - Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné
vyhlášky.

Oddíl VI - Ustanovení společná, přechodná
a závěrečná

Čl. 34 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyvěšení.

Čl. 25 - Společná ustanovení k ohlašovací
povinnosti
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:12
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo
plátce;
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na
úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na
území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.13
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.14
Čl. 26 - Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve
správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.15
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.16

Čl. 28 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna
č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 10. ledna 2011.

1
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).
2
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se
platí ze psů starších 3 měsíců. poplatek z ubytovací kapacity.
3
§ 2 odst. 3 a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
5
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
6
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
7
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí
fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
8
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
9
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích.
10
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3
odst. 4 zákona o místních poplatcích.
11
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
12
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích.
13
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
14
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
15
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích.
16
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta
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Nařízení obce č. 2/2003
O podmínkách spalování rostlinných materiálů
Rada obce Újezd u Brna na svém zasedání dne 12.1.2004 se
usnesla vydat na základě § 102, odst. d), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), a dle § 3 odst. 5, zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií,
toto nařízení:
Čl. 1 - Předmět nařízení
1. Předmětem tohoto nařízení je spalování rostlinných materiálů, kterými je rozuměn biologický odpad vznikající úklidem
zahrad, parků a veřejných prostranství.
Čl. 2 - Podmínky spalování odpadu
1. Na otevřených ohništích v zahradách rodinných domů je
povoleno pouze pálení biologického odpadu (vyhrabané trávy, listí, dřeva a větví a papíru), a to jen v případě, že nehrozí

nebezpečí požáru nebo obtěžování obyvatel obce dýmem
nebo zápachem.
2. Pálení biologického odpadu se připouští pouze jeden den
v týdnu, a to v sobotu vždy v době od 14:00 do 16:00 hodin.
3. Je zakázáno vypalování suché trávy na travnatých plochách
v parcích, sadech, pěšinkách a náspech.
4. Je zakázáno jakékoliv spalování látek produkujících jedovaté spaliny, především umělých hmot, gumy, dehtové lepenky,
pneumatik atd.
ČL. 3 - Sankce
1. Porušení ustanovení tohoto nařízení je posuzováno podle
§ 45, 47 a 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Čl. 4 - Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnost dne 29.1.2004.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Brna č. 3/2005
O stanoveni podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
Zastupitelstvo obce Újezd u Brna se na svém zasedání
dne 13.9.2005 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 3
1) Obec stanovuje, že o místu pořádání diskotéky rozhoduje
zastupitelstvo obce na základě písemné žádosti pořadatele.
2) Zastupitelstvo obce může jmenovat orgán obce, na který
přenese svoji pravomoc vydat rozhodnutí o místu pořádání
diskotéky.
Čl. 4
Obec stanovuje pořadatelům diskoték, tanečních zábav a podobných veřejnosti přístupných kulturních podniků z důvodu
ochrany veřejného pořádku tyto závazné podmínky:
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a) Pořadatel diskoték je povinen oznámit místo, čas konání
diskotéky, předpokládaný počet účastníků a kapacitu míst,
kde se bude diskotéka konat, 60 dnů předem písemnou formou.
b) Písemná žádost pořadatele musí obsahovat jméno, příjmení nebo název organizace, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
akce, IČ a počet členů pořadatelské služby.
c) Pořadatel v žádosti musí oznámit způsob zajištění požárních a hygienických opatření.
d) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni po celou dobu akce, i po oficiálním ukončení.
Pořadatelská služba musí být viditelně označena.
Čl. 5
1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní
policie a obecní úřad.
2) Sankce se ukládá podle zvláštních předpisů.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 6/2006
O provozování výherních hracích přístrojů
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne
3. července 2006 usneslo vydat na základě § 10 písm. d)
a § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Provozování výherních hracích přístrojů ve městě je zakázáno ve všech objektech a budovách, které jsou ve vlastnictví
města.

Článek II.
Provozování výherních hracích přístrojů nelze povolit ve vzdálenosti do 100 m od škol, školských zařízení, zařízení sociální
a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví.
Článek III.
Platnost povolení k provozování výherních hracích přístrojů
vydaných před účinností této obecně závazné vyhlášky není
dotčena.
Článek IV.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu
naléhavého zájmu dnem vyvěšení na úřední desce, tj.
10. července 2006.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2008
O podrobnostech stejnokroje strážníků
Městské policie Újezd u Brna a jeho nošení
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne
10.3.2008 usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995
Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Podrobnosti o stejnokroji
Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a) Kalhoty černé barvy.
b) Tričko černé barvy s nápisem na zádech a na prsou
„Městská policie“.
c) Košile bleděmodré barvy – na rukávu znak města
a nápis „Městská policie“.
d) Bunda černé barvy – na rukávu znak města a nápis
„Městská policie“.
e) Boty černé barvy.
f) Čepice černé barvy.
g) Pracovní kombinéza černé barvy s nápisem na zádech
a na prsou „Městská policie“.

h) Polokošile krátký rukáv stř. modré barvy, na rukávu znak
a název města a nápis „Městská policie“.
i) Bermudy černé barvy, na boku s nápisem „Městská
policie“.
Čl. 2 - Podrobnosti o nošení stejnokroje
(1) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi civilního či
jiného oděvu.
(2) Podrobné vyobrazení výzbroje a výstroje strážníka Městské
policie je obsažena v příloze této vyhlášky – fotodokumentace
výzbroje a výstroje MP Újezd u Brna na webu města.
Čl. 3 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
2.4.2008.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta
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Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 4/2010
O udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (vyhláška
o čistotě)
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na základě ustanovení
§ 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), na svém zasedání dne 19.7.2010 usneslo na vydání této vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností
k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
pro zlepšení estetického vzhledu města.
Čl. 2 - Vymezení základních pojmů pro účely této
obecně závazné vyhlášky
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště,
veřejná zeleň, všechny ulice, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
(2) Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci,
které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných
prostranství.
Čl. 3 - Znečištění ulic nebo jiných veřejných
prostranství
(1) Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro
účely této vyhlášky rozumí zejména:
a) odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček
a zbytků potravin;
b) provozní kapalina, která mimo pozemní komunikace unikla
z dopravních prostředků;
c) roztok mycího prostředku, který odtekl mimo pozemní
komunikace při umývání karoserií nebo motorů dopravních
prostředků;
d) krmení pro zvířata;2

20

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

e) výkaly a výměšky;
f) odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra;
g) plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace
a podobně (dále jen plakáty) umístěné mimo plochy k tomu
určené;
h) vyklepávání nebo kartáčování koberců, přikrývek, šatstva
nebo jiných předmětů z oken nebo balkónů obrácených do
ulic.
Čl. 4 - Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích
(1) Každý je povinen se chovat tak, aby:
a) nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství;3
b) nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných
veřejných prostranství.
(2) Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní
neprodleně znečištění jeho původce.
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba,
která má zvíře v dané chvíli ve své péči.4
(4) Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní
a jiné podobné akce je povinen zajistit sběrné nádoby pro
odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení
akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na
kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění,
včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci
vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených.5
(5) Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků s občerstvením, se zeleninou, provozovatelé lidové technické zábavy
apod. jsou povinni opatřit veřejné prostranství, která užívají,
odpadkovými koši a dbát o jejich pravidelné a včasné vyprazdňování. Dále jsou povinni provádět denně úklid užívaného prostranství a jeho okolí, zejména odstraňovat nečistoty
a odpadky vzniklé v souvislosti s jejich činností.
Čl. 5 - Plakáty
(1) Vylepovat plakáty, soukromá oznámení, inzeráty apod. lze
pouze na plochách k tomu určených vlastníkem a označených
identifikačními údaji vlastníka stavby nebo vlastníka místa
pro vylepování plakátů (plakátovací plochy).
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(2) Vlastník stavby, s jehož souhlasem byly plakáty, soukromá
oznámení, inzeráty apod. na stavbě vylepeny nebo vlastník
místa pro vylepování plakátů, jsou povinni zabezpečovat odstranění sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.
Čl. 6 - Způsob provádění čištění ulic a jiných
veřejných prostranství
(1) Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, popř.
odstraňování sněhu, bláta, jiných nečistot a plevele. Čištění
musí být prováděno v celé šířce plochy. Pokud nehrozí náledí,
musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství
byli co nejméně obtěžováni.
(2) Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí.
(3) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být
použity látky, které by ohrozily životní prostředí. Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při
dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.
Čl. 7 - Péče o vzhled ostatních veřejných zařízení
Ve městě je nutno dodržovat noční klid, a to v době od 22:00
– 06:00 hod.
(1) Zábavní podniky (cirkusy, lunaparky apod.) je možné
umístit pouze se souhlasem městského úřadu. Podmínky
zpoplatnění umístění těchto zařízení na veřejných plochách
upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(2) Pomníky a památná místa jsou pod ochranou zákonů a jejich poškozování nebo zneuctívání je trestné.
(3) Na veřejné zeleni je zejména zakázáno:
a) trhat, lámat, jinak ničit a znečišťovat prvky veřejné zeleně;
b) vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty k dřevinám a rostlinám bez souhlasu vlastníka
veřejné zeleně.
(4) Návštěvníci hřbitova se řídí Řádem veřejného pohřebiště.

tak neučiní, může závadový stav odstranit město samo na náklady postižené osoby, nebo uložit pokutu opakovaně.
Čl. 9 - Účinnost
(1) Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna dne 19.7.2010.
(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.
(3) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně
závazná vyhláška o udržování čistoty, veřejném pořádku
a ochraně životního prostředí 2004.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
§ 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
zákona č.77/2004 Sb.
3
Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 225/2006 Sb.
4
Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
§ 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 47 odst. 1
písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
5
Například § 19, 20, 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb.,
zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
2

Čl. 8 - Sankce
(1) Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky je řešeno
podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
(2) Uložení pokuty nezbavuje postiženou osobu a podnikatele
povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud
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Nařízení obce č. 1/2005
O stání (parkování ) vozidel a odstraňování vraků
Rada obce Újezd u Brna se na svém zasedání dne 19.9.2005
usnesla vydat podle § 23, odst.1, písm. a) a c), zákona
č. 13/1997 Sb., (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2
a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto nařízení
obce:
Článek I. - Základní ustanovení
1) Na místních komunikacích a ostatních veřejných prostranstvích1 území Obce Újezd u Brna k tomu určených, je stání
povoleno všem vozidlům od 6:00 do 22:00 hod., pokud to
nevylučují jiné předpisy1 a dopravní značení. V době od 22:00
do 6:00 hod., je stání povoleno jen osobním vozidlům, včetně
přípojného vozíku a motocyklům.
2) Na chodnících a ostatním veřejném prostranství, které
nejsou pro stání vozidel určeny nebo označeny příslušným
dopravním značením, je zakázáno stání všech druhů vozidel
a odstavování jejich přívěsů a návěsů.
3) Všichni provozovatelé motorových vozidel, kterým je ve
smyslu čl. 1 odst. 1 této vyhlášky stání zakázáno, jsou povinni zabezpečit stání ve vlastním objektu nebo prostoru, příp.
v prostoru pro vozidla, přívěsy a návěsy, určeném Obcí Újezd
u Brna a dopravním značením.
4) Ve zvláštních a mimořádných případech vydává povolení
k stání jiných motorových vozidel než osobních v určených
hodinách (viz čl. 1, odst. 1 této vyhlášky) OÚ Újezd u Brna na
základě předem podané žádosti. Povolení musí být po dobu
nočního stání viditelně umístěno za předním sklem vozidla.
Článek II. - Veřejná a vyhrazená parkoviště
1) Pro stání motorových vozidel slouží tyto druhy veřejných
prostranství :
a) veřejné parkoviště pro osobní automobily na ulici U Hřiště
a Masarykova, pro nákladní automobily na ulici U Hřiště;
b) vyhrazená parkoviště v ulici Rozprýmova, Na Zahrádkách
a Rybářská;
c) místní komunikace, pokud vozidlo stojí v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek III. - Odstraňování vraků a neúplných
vozidel
1) Na místních komunikacích a veřejně přístupných místech se zakazuje odstavovat silniční vozidlo, které je trvale
technicky nezpůsobilé k provozu2 a není opatřeno registrační
značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé
k provozu.
2) Vlastník vozidla před předáním k likvidaci je povinen umístit vozidlo na místo, kde neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody.
3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 1, přemístí obecní
úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl, na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.
Informaci o umístění vozidla na vybrané parkoviště zveřejní
obecní úřad na úřední desce.
O umístění vozidla písemně informuje vlastníka, pokud je ho
možné identifikovat.
4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště
po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka
a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak.
Obecní úřad naloží s autovrakem podle zákona.
Článek IV. - Vyměření poplatku
1) Poplatek za stání nákladního automobilu činí:
a) do 3,5 t
1 000 Kč., za kalendářní měsíc;
b) nad 3,5 t
1 500 Kč., za kalendářní měsíc;
c) stání nákladního automobilu mimo vyhrazené parkoviště,
se souhlasem OÚ
200 Kč; za den.
2) Poplatek za stání vozidla se platí předem, a to vždy do
25. dne v měsíci.
Článek V. - Závěrečná ustanovení
Toto nařízení obce nabývá účinnosti z důvodu naléhavého
obecného zájmu dnem 20.9.2005.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

1
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
2

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o technické
způsobilosti vozidel .

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 5/2010
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání
dne 19.7.2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. a) a písm.d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a souladu s § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) téhož zákona, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 ve městě:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je
možný pohyb psů pouze s vodítkem nebo s náhubkem;
b) zakazuje se vodit psy:
- do areálu mateřské školy;
- do areálu školního sportoviště při základní škole;
- na veřejnosti přístupná sportoviště;
- na pískoviště a pískoviště s mobiliářem v zeleni;
- do parku za penzionem pro důchoce;
- na dětská hřiště na ul. Na Zahrádkách, Wolkerova
a Rozprýmova.
(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická
osoba, která psa na veřejném prostranství doprovází.
(3) Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy zvláštního určení2 a na psy, kteří slouží zdravotně postižené osobě
jako průvodce nebo jako pomocník při jejím pohybu.

(3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna:
a) odstranit znečištění způsobené psem;
b) opatřit psa evidenční známkou, kterou obdrží na
podatelně městského úřadu.
Čl. 4 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne
12.8.2010.

1
Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
2
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů.
4
Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí osoba uvedená v § 3 písm.k)
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Čl. 2 - Prostory pro volný pohyb psů
(1) Pohyb psů bez vodítka a náhubku je možný jen mimo
území města, které je vyznačeno v příloze č. 1. této vyhlášky.
(2) Volné pobíhání psů v místech uvedených v odstavci 1,
je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.
Čl. 3 - Povinnosti chovatelů zvířat a dalších osob
(1) Porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete ze
zájmového chovu se postihuje podle zvláštního zákona.3
(2) Pokud dojde v důsledku úniku zvířete ze zájmového chovu nebo úniku hospodářského zvířete ke znečištění veřejného
prostranství, je chovatel4 povinen znečištění odstranit.
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Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 6/2010
O zákazu požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném
prostranství
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém 46. zasedání
dne 19.7.2010 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a)
a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje
požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních
látek a jedů (dále jen„návykové látky“), zejména z důvodu zachování veřejného pořádku, ochrany dětí a mladistvých před
negativními jevy provázejícími požívání alkoholu a jiných návykových látek.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je
činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství.1
(1) Na území města se zakazuje požívání alkoholu a jiných
návykových látek na vymezených plochách veřejného prostranství:
a) v zóně označené v příloze této vyhlášky jako centrum
města;
b) ve vzdálenosti 100 m od školských budov (ZŠ, MŠ);
d) ve vzdálenosti 100 m od zdravotních zařízení a zařízení
sociálních služeb;
c) na autobusových zastávkách a ve vzdálenosti 20 m
od nich;

d) na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 20 m
od kostelů a 100 m od hřbitovů;
e) na dětských hřištích a pískovištích a ve vzdálenosti 20 m
od nich;
f) na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 100 m
od sportovišť a 100 m od koupaliště;
g) v parcích.
(2) Veřejná prostranství a objekty uvedené v odst. 1 jsou graficky znázorněny v příloze č.1 této vyhlášky.
Čl. 4 - Výjimky
(1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) oslavu příchodu nového roku v době od 10:00 hodin
dne 31.12. do 10:00 hodin dne 1.1. kalendářního roku;
b) prostory předzahrádek umístěných na dotčených
prostranstvích u provozoven restauračního typu, cukráren
a kaváren provozovaných v souladu s platným právním
řádem;
c) společenské a kulturní akce pořádané na předmětných
prostranstvích.
Čl. 5 - Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce města lze postihnout podle platných právních předpisů.
(2) Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni
kontrolovat pověření zaměstnanci Města Újezd u Brna.
(3) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.

1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta
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Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 7/2010
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se v souladu s ustanovením
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) na svém 46. zasedání dne 19.7.2010 usneslo na vydání
této vyhlášky, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
na území Města Újezd u Brna.
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na území Města Újezd
u Brna zamezit ohrožování bezpečnosti, zdraví a majetku občanů Města Újezd u Brna v důsledku neomezeného používání
zábavní pyrotechniky.
Čl. 2 - Vymezení základních pojmů pro účely této
obecně závazné vyhlášky
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště,
veřejná zeleň, všechny ulice, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
(2) Za zábavní pyrotechniku jsou pro účely této vyhlášky považovány všechny zábavní výrobky obsahující chemické sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo se rychle
spalují za značného vývoje plynů nebo vývoje vysokých teplot
a plamenů nejrůznějších barev.
(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku je provozování zábavní pyrotechniky.

Čl. 5 - Výjimky ze zákazu používání zábavní
pyrotechniky
Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na dny
31. prosince a 1. ledna.
Čl. 6 - Kontrola a sankce
(1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni
kontrolovat pověření zaměstnanci Města Újezd u Brna.
(2) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních
právních předpisů.
Čl. 7 - Účinnost
(1) Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna dne 19.7.2010.
(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Čl. 3 - Zákaz užívání zábavní pyrotechniky
Činnost uvedená v čl. 2 odst. 3 je způsobilá nepřiměřeně obtěžovat občany v obytné zástavbě hlukem a světelnými efekty
a je zakázáno ji provádět v noční době od 22:00 do 06:00
hodin.
Čl. 4 - Vymezení veřejných prostranství a času pro
užívání zábavní pyrotechniky
Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 3 je možno vykonávat pouze
v lokalitě Šmoldus, která je graficky znázorněna v příloze č. 1‚
a to v době od 18:00 do 22:00 hodin.
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příloha č. 1 k vyhlášce města Újezd u Brna č. 7/2010
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Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2011
O regulaci hlučných činností a ochraně nočního
klidu
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne
11.4.2011 usnesením č. 8, bod č. 5 usneslo vydat na základě
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je:
a) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu;
b) rušení nočního klidu.

Čl. 2 - Omezení činností
(1) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
(2) Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hodin. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Čl. 3 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2012
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne
17.12.2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
(1) Město Újezd u Brna touto obecně závaznou vyhláškou
zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Újezdu
u Brna (dále jen „správce poplatku“). 1
Čl. 2 - Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí:2

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt;
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů;
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců;
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecní-
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Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2012
mu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3 - Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit3 vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Dojde-li ke změně údajů v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy
tato změna nastala.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4
(6) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve
městě nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
nebo sloužící k individuální rekreaci, a to do 15 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.
Čl. 4 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 600,- Kč
a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě
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skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.5
Čl. 5 - Splatnost poplatku
Poplatek se platí ve dvou stejných splátkách. První splátka je
splatná nejpozději do 31. března a druhá splátka je splatná do
30. září příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 - Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku za příslušný kalendářní rok se osvobozují:
a) páté a další nezaopatřené dítě do 15 let;
b) fyzické osoby, které se souvisle nejméně po dobu 10. měsíců v roce nebo déle ve městě nezdržují z důvodu:
• pobytu v zahraničí za účelem zaměstnání nebo studia;
• pobytu osoby v LDN, DPS, Penzionu pro seniory, nemocnice;
• výkonu trestu odnětí svobody;
• osoby s místem adresy trvalého pobytu na adrese ohlašovny
Komenského 107, Újezd u Brna, pokud se fakticky na území
města Újezd u Brna nezdržují.
(2) Úleva od poplatku ve výši 100,– Kč za příslušný kalendářní rok se poskytuje poplatníkům mladším 15 let a studentům
v rámci středního, vyššího odborného a vysokoškolského
vzdělávání, kteří předloží potvrzení o studiu ne starší 3 měsíců.
(3) Skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů od jejich
vzniku. K ohlášení připojí doklad osvědčující existenci nároku.
Čl. 7 - Navýšení poplatku
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těch-
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to poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.6

obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní
obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8 - Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník
a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří městský úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 10 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem
1.1. 2013.

Čl. 9 - Zrušovací a přechodné ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna
č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, schváleno Zastupitelstvem města
dne 18.6.2012.
(2) Na právní vztahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti této

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.
3
§ 71 odst 1 a následující zákona zákona č. 280/2009 S., daňový řád.
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
5
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích.
6
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta

NAŘÍZENÍ Č. 1/2013
Zákaz podomního prodeje ve Městě Újezd u Brna
Rada města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 25.2.2013,
usnesla vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11
a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1 - Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb,
kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží
a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.
Čl. 2 - Podomní prodej
Podomní prodej je na území Města Újezd u Brna zakázán.
Čl. 3 - Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad
Újezd u Brna prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

Čl. 4 - Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost
stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního
právního předpisu uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu1 uložena
pokuta do výše 30.000 Kč.
Čl. 5 - Závěrečná ustanovení
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

1

Např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a jiné.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
Karel Hradský, místostarosta
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
USNESENÍ č. 20 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 5.11.2012 (dále jen ZM)
1. ZM rozhodlo upřednostnit, v případě výstavby infrastruktury, projekt lokality Nad Sklepy, protože na tento má
město již stavební povolení.
2. ZM pověřuje RM, aby zahájila výběrové řízení na dodavatele stavby lokality Nad Sklepy, které by odpovídalo
normám dotačního titulu.
3. ZM rozhodlo, aby byla pověřena firma, nebo odborník,
který by zjistil, zda projekt lokality Nad Sklepy dává možnost zabezpečení dotačního titulu a popř. o něj požádat.
4. ZM rozhodlo, že bude provedena rekonstrukce lokality nám. Sv. Jana. Za podklad pro VŘ na dodavatele projektové dokumentace bude použita studie Ing. arch. Milana
Mlejnka.
5. ZM rozhodlo, že má být osloveno 5 projektantů, kteří připraví návrh řešení lokality náměstí Sv. Jana. Projekt bude
předložen ZM, jako výběrové komisi, a to rozhodne, který
z návrhů bude akceptovatelný.
6. ZM pověřuje RM, aby zjistila, zda na projekt „Revitalizace
nám. Sv. Jana“ je možnost požádat o dotaci a popř. o ni
požádala.
7. ZM pověřuje členy ZM, aby do 20 dnů předali návrhy projektantů, kteří mají být osloveni k projektové činnosti na
akci „Revitalizace nám. Sv. Jana“.
8. ZM rozhodlo, že v lokalitě Za Tratí má být dle projektové
dokumentace fi. AREKOP zbudována infrastruktura, a to
včetně vozovky.
9. ZM pověřuje RM, aby se zaobírala projektovou dokumentací, kterou vypracovala fi. AREKOP a současně, aby připravila podklady pro žádosti o stavební povolení na akci
lokality Za Tratí.
10. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
11. ZM schvaluje poplatek za PDO na rok 2013 - 650,- Kč/
osoba.
12. ZM schvaluje směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
13. ZM bere na vědomí, že byl předložen dílčí audit - kontrola
MŠ, ZŠ a kontrola plnění povinností ZM.
14. ZM bere na vědomí, že bylo odkoupeno kuchyňské zařízení restaurace Na Rychtě, dle rozhodnutí ZM, za cenu
350.000,- Kč, dle předloženého seznamu.
15. ZM bere na vědomí, že bylo zvýšeno nájemné nájemci restaurace Na Rychtě o částku 2.400,- Kč/měsíc, tj.
o 28.800,- Kč/rok za pronájem kuchyňského zařízení.
16. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
29/8, k.ú. Újezd u Brna. Záměr byl řádně vyvěšen a nebylo z řad občanů výhrad. Cena za 1m činí 150,- Kč, ZM
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
17. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění
financování systému IDS pro rok 2013, uzavřenou mezi
firmou KORDIS JMK a Městem Újezd u Brna. ZM pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 9.
18. ZM rozhodlo, aby u hřbitova bylo rozšířeno parkoviště na
max. možnou míru.
19. ZM ukládá RM, aby zabezpečila projekt na rozšíření parkoviště u hřbitova.
20. ZM rozhodlo, aby poplatek stočného na rok 2013 činil
500,- Kč/bez DPH/osoba/rok a za fyzickou osobu podnikající a každou zaměstnanou osobu 820,- Kč bez DPH/
rok. K cenám bude připočteno DPH dle platné sazby pro
rok 2013.
21. ZM rozhodlo pořídit do zasedací místnosti WiFi připojení.

USNESENÍ č. 21 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 17.12.2012 (dále jen ZM)
1. ZM revokuje rozhodnutí Zastupitelstva města - bod č. 9,
ze dne 5.11.2012 o navýšení poplatku za PDO stanovený
v Obecně závazné vyhlášce města č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
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2. ZM schvaluje výši poplatku za PDO pro rok 2013 ve výši
600,- Kč/osoba/rok.
3. ZM rozhodlo o výši příspěvků pro organizace na rok 2013
ve výši 267.700,- Kč dle předloženého návrhu.
4. ZM schválilo rozpočet na rok 2013.
5. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
6. ZM rozhodlo pověřit příkazce operace, správce rozpočtu
a hlavní účetní provedením rozpočtového opatření č. 6
k 31.12.2012 i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu, či dojde k přesunu finančních prostředků mezi
paragrafy. Na prvním veřejném zasedání Zastupitelstva
města budou členové ZM s tímto provedeným rozpočtovým opatřením seznámeni.
7. ZM pověřuje Radu města zjistit, zda výkup pozemku p.č.
1110/1, k.ú. Újezd u Brna od SŽDC není možno uhradit
z dotace.
8. ZM pověřuje Radu města, aby na tento pozemek zabezpečila zaměření a přípravu výstavby komunikace s infrastrukturou.
9. ZM rozhodlo o regulativech na výstavbu hlavního bazénu
na koupališti v Újezdu u Brna: 50 m délka, 25 m šířka,
1,10 - 1,80 hloubka bazénu, kdy při výpočtu ceny musí
být spočítáno pravidelné stoupání.
10. ZM rozhodlo o zřízení funkce uvolněného člena ZM, který
bude mít přesně určené pracovní povinnosti, a to ode dne
1.1.2013.
ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Lokalita nám. Sv. Jana“ – projektová dokumentace v tomto pořadí:
1/ ALFING Zlín spol. s r.o.;
2/ ADP a Design Brno;
3/ Ing. arch. Mlejnek Milan, Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou ALFING Zlín spol. s r.o.
11. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 19.11.2012 uzavřít
Smlouvu o dílo na akci: „Modernizace sportovního areálu
v Újezdu u Brna – dřevěná vstupní budka – pokladna“
s firmou INTERIER MONT Sokolnice.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s výše uvedenou firmou.
12. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 19.11.2012 uzavřít
smlouvu o dílo na akci: „Chemie pro provoz ČOV Újezd
u Brna“ s firmou VTA ČR spol. s r.o., České Budějovice
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
13. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Rozbory odpadní vody, sušiny
a separovaného kalu z ČOV Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odbor Brno;

2/ Labtech s.r.o., Brno;
3/ Brněnské vodárny a kanalizace, Modřice.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.
14. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Odvoz a likvidace kalů, písku
a shrabků z ČOV Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ A.S.A spol. s r.o., Brno;
2/ AVE CZ s.r.o., Brno;
3/ SITA CZ a.s., Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou A.S.A. spol. s r.o., Brno.
15. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 26.11.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Servisní služby pro provoz ČOV
Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
1/ VHZ-DIS spol. s r.o., Brno;
2/ MONTOSTAV s.r.o., Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou VHZ-DIS spol. s r.o.
16. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 uzavřít
smlouvu o dílo na akci: „Přístavba jedné třídy MŠ – zajištění dotace + výběrové řízení na dodavatele + administrace projektu“ s Ing. Stanislavem Kopeckým, MBA
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Jedná se
o VŘ malého rozsahu.
17. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci„Okna a dveře – bytový dům č. p.
961“ v tomto pořadí:
1/ PRAMOS a.s., Šitbořice;
2/ AZ OKNA a.s., Veselí nad Moravou;
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou PRAMOS a.s., Šitbořice.
18. ZM schvaluje rozhodnutí RM ze dne 11.12.2012 o nejvýhodnější nabídce na akci: „Nám. Sv. Jana + lokalita Nad
Sklepy – zajištění dotace + výběrové řízení na dodavatele
+ administrace projektu“ v tomto pořadí:
1/ KANSPO s.r.o., Kroměříž;
2/ RENARDS s.r.o., Brno.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
19. ZM rozhodlo odprodat pozemek p. č. 3258/157, k. ú.
Újezd u Brna o výměře 5 m2 manželům Žanetě a Stanislavu Kachlíkovým, bytem Újezd u Brna, za částku 2.250,Kč. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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20. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 15 ke smlouvě
č. P/04/99 o provozování zařízení vodovodu uzavřené
mezi VAK Vyškov, a.s. a Městem Újezd u Brna. Jedná se
o navýšení nájemného za hlavní vodovodní řad, a to na
342.800,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.
21. ZM rozhodlo akceptovat přípis diecézní charity vedené
pod č. j. 4600 a vydává souhlas, aby na území města byla
vykonána „Tříkrálová sbírka“.
22. ZM s definitivní platností rozhodlo, že TJ Sokol Telnice neposkytne 200.000,- Kč, jako formu předplatného nájmu
na užívání sportovní nafukovací haly. Ze strany organizací
nebyl o pronájem sportovní haly v Telnici zájem.

23. ZM rozhodlo poskytnout skupině „Gajdoši Brno“ smluvní
dotaci ve výši 10.000,- Kč na vydání CD, které by obsahovalo folklorní písně z okolí Brněnska a informace o našem
městě a částku ve výši 5.000,- Kč, za předpokladu, že koncert těchto písní bude odehrán v našem městě.
24. ZM rozhodlo pokračovat s Ing. Františkem Nádeníčkem
v zeměměřičských službách na vytvoření kompletního
generelu infrastruktury města – voda, plyn, chodníky, kanalizace, KTV, aj.. Ke každé etapě bude vždy samostatně
dohodnuta cena /max. hodinová sazba bude 280,- Kč/.

USNESENÍ č. 22 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 25.12.2012 (dále jen ZM)
1. ZM bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku
města za rok 2012.
2. ZM přijalo zprávu hlavní inventarizační komise ze dne
28.12.2012.
3. ZM bere na vědomí zprávu likvidační komise města. ZM
schválilo vyřazení majetku města a pověřuje místostarostu ekologickou likvidací.
4. ZM bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 6,
které bylo schváleno ZM dne 17.12.2012.
5. ZM schválilo rozpočtové opatření č . 1.
6. ZM rozhodlo odepsat pohledávku vůči fi. GAYA CORPORATION z důvodu nevymahatelnosti. Na firmu byl vyhlášen
konkurz.
7. ZM přijalo výsledek finančních kontrol za rok 2012 organizací zřízených městem.
8. ZM přijalo zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012
bez výhrad. Audit provedla firma TOP AUDITING.
9. ZM souhlasí s plánovanými akcemi města.
10. ZM souhlasí se seznamem akceptací akcí Újezd u Brna
a pověřují starostu města, v případě obdržení dotace,
podepsat smlouvu na „Revitalizaci parku, čistota města –
čistící vůz, snížení náročnosti objektu velitelství Stará hora“.
11. ZM rozhodlo zabezpečit výstavbu pomníku letecké katastrofy, která se stala v roce 1962 na Staré hoře v k.ú. Újezd
u Brna.
12. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 3258/121 za dohodnutou cenu 350,- Kč/m2. RM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
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13. ZM rozhodlo výstavbu cca 10 bytů, která již byla projednána, a to v lokalitě sousedící s pozemkem vedle Pensionu a vedle mlýna, administrativně a projektově připravit,
avšak za předpokladu, že by výstavba vyhověla podmínkám případného dotačního titulu.
14. ZM pověřuje starostu města zahájením možného jednání
s ROP ve věci dostavby Mateřské školy. ZM rozhodlo o dostavbě MŠ a o dofinancování MŠ za předpokladu, že na ni
budou zabezpečeny finanční prostředky z dotace.
15. ZM rozhodlo zokruhovat vodovod v ul. U Hřiště, a to na
pozemcích p. č. 318, 319, 374/1, 2378/5, k.ú. Újezd
u Brna. ZM ukládá RM, aby zabezpečila řádné VŘ na dodavatele.
16. ZM rozhodlo, pokud bude majitel nemovitosti č. p. 590 –
pan František Muric souhlasit, opravit na jeho nemovitosti
štítovou zeď sousedící s parkem JUDr. Jana Haluzy. ZM
ukládá RM zpracovat podmínky a smlouvu na opravu štítu, dále ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
17. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení na prostory
městské knihovny. ZM rozhodlo vytvořit z členů ZM komisi, která stanoví podmínky pro VŘ na lokalitu umístění
knihovny - Ing. Pavel Petlák, Ing. Miloš Zapletal, Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Ing. arch. Helena Jakubcová a Ing. Marie
Kozáková.
18. ZM odsouhlasilo návrh kupní smlouvy na převod pozemku p. č. 410, k.ú. Újezd u Brna panu Marku Lejskovi, cena
za pozemek činí 150,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
19. ZM rozhodlo poskytnout na Mezinárodní trojutkání týmu
„Bitva tří císařů a Brno-Open 2013“ finanční příspěvek ve
výši 10.000,- Kč.
20. ZM rozhodlo pořídit průkaz energetické náročnosti budov
města a energetického auditu, který vychází ze zákona,

a to z novely zák.č. 406/2000 Sb. a dále dle zák.
č. 318/2012 Sb.
21. ZM bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí RM ze dne
7.1.2013, a to poskytnout ZŠ 100.000,- Kč na nákup potřebných předmětů k výuce.

USNESENÍ č. 23 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15.4.2013 (dále jen ZM)
1. ZM schválilo na svém zasedání dne 15.4.2013 celoroční
hospodaření města a „Závěrečný účet Města Újezd u Brna
za rok 2012“, a to bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu
Města Újezd u Brna za rok 2012 byl vyvěšen na úřední
desce města dne 27.3.2013 a sňat dne 12.4.2013.
2. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve výši 1.704.900,Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
3. ZM vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly
v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ.
4. ZM vzalo na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru konaného dne 3.4.2013.
5. ZM schválilo účetní uzávěrku Města Újezd u Brna za rok
2012 bez výhrad.
6. ZM schválilo přeúčtování hospodářského výsledku za rok
2012 ve výši 2.886.110,14 Kč z účtu č. 431 – výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
7. ZM schválilo směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Tato směrnice nahrazuje směrnici schválenou ZM dne 5.11.2012.
8. ZM Újezd u Brna rozhodlo vložit svoje katastrální území
do občanského sdružení MAS o.s., Za Humnama 20142020, Křenovice.
9. ZM schvaluje vložení území města do územní působnosti
integrované strategie MAS o.s., Za Humnama 2014-2020,
Křenovice.
10. ZM rozhodlo, že koupaliště bude zadáno k projektování
jako koupaliště klasické.
11. ZM rozhodlo, že má být vyprojektováno koupaliště nerezové, rozměrů 50 x 25 m.
12. ZM rozhodlo, že v případě, pokud město neobdrží dotaci na koupaliště, nechá projekt v nerezovém provedení
převést na úsporný projekt, navržený v plastové formě
Ing. arch. Alexandrem Durchanem.

13. ZM ukládá RM zabezpečit projekt koupaliště v provedení
klasickém, nerezovém.
14. ZM rozhodlo revokovat rozhodnutí ZM ze dne 25.2.2013,
týkající se ceny pozemku za 1 m2 p. č. 3258/121, k. ú.
Újezd u Brna ve výši 350,- Kč a rozhodlo o ceně nové, tj.
300,- Kč/m2 pozemku z důvodu jeho zatížení.
15. ZM rozhodlo vyměnit v nemovitosti – bytovém domě
č. p. 876 na ul. 9. května všechny pojistkové jednotky
v každém bytě tak, aby odpovídaly normě. ZM ukládá RM
oslovit 3 nezávislé firmy s nabídkou ceny.
16. ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na „Nadstavbu nemovitosti /sociální ubytovny/ č. p. 1050, Újezd u Brna“
o jedno patro.
17. ZM rozhodlo zadat projekt na„Nadstavbu sociální ubytovny č. p. 1050, Újezd u Brna“.
18. ZM ukládá RM provést oslovení tří projektantů na akci:
„Nadstavba sociální ubytovny č. p. 1050, Štefanikova,
Újezd u Brna“, kdy rozhodujícím kritériem bude cena, čas
vyřízení stavebního povolení, aj.
19. ZM rozhodlo zadat projekt na vyrovnání betonového dna
vodní zdrže na ČOV.
20. ZM rozhodlo, aby v rámci projektu na vyrovnání betonového dna vodní zdrže na ČOV byl zpracován projekt česel
v ČOV.
21. ZM ukládá RM připravit výběrové řízení na dodavatele
a realizaci projektu úpravy dna vodní zdrže a osazení česel.
22. ZM rozhodlo požádat o dotace na tyto akce:
a) pořízení mobilní kompostárny;
b) výměna oken, zateplení tělocvičny ZŠ;
c) výměna oken, zateplení radnice;
d) koupaliště;
e) Stará hora – střelnice;
f) nadstavba ubytovny pro sociálně slabé na ul. Štefánikova.
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referentky města
Na bývalý Místní národní výbor
v Újezdu u Brna jsem nastoupila dne 1.10.1971. Byla jsem zde
přijata na místo účetní. Postupem času, až odešla do důchodu paní Hana Lepaříková, jsem
ještě převzala práci matrikářky.
Tuto funkci jsem vykonávala
ode dne 7.6.1989, s malou přestávkou, až dosud. Za tuto dobu
se změnilo spoustu zákonů, vyhlášek a předpisů, které bylo
třeba uvést do praxe. Byla to práce náročná, ale i zajímavá.
Nejdříve jsme s ostatními referentkami dělaly výpočty daní
ručně zde na MNV, vypisovaly složenky, dělaly soupisy zvířat
atd. Po roce 1989 tato práce byla předána na finanční úřad.
Také se hodně změnilo – výpočetní technika, kterou bylo
třeba se naučit, nové programy, statistické výkazy, které se
rozrůstají, žádosti o dotace a jejich složité vyúčtovávání a celá
řada jiných úkolů, která se na MěÚ vyskytla. Během této doby
se zde vystřídalo více předsedů, tajemníků, starostů a místostarostů. Když jsem na MNV nastoupila, působil zde jako
předseda MNV pan Miroslav Rozkydal a tajemník pan Josef

Šutera. Po volbách ho, jako nový tajemník, vystřídal pan Josef
Kalvoda. V následujícím volebním období se stal předsedou
Ing. Josef Pečínka a tajemnicí paní Jaruška Mácová. Později
se stal předsedou pan Karel Hradský, tajemnicí paní Jaruška
Mácová a po jejím odchodu do důchodu se stal tajemníkem
Ing. Antonín Dvorník. Po roce 1989 se stal starostou obce pan
František Kotolan a místostarostou pan Vladimír Nedoma.
Po úmrtí pana Františka Kotolana se stal starostou pan Karel
Hradský a místostarostkou paní Alena Slezáková. Po následujících volbách, tj. ode dne 7.11.2002, byl zvolen starostou
ThDr. Jan Hradil, Th.D. a místostarostou pan Karel Hradský.
V srpnu 2010 byla na MěÚ Újezd u Brna přijata paní Ing. Jana
Jarošová, kterou jsem zapracovala do funkce účetní města.
V této funkci si vede velice dobře. V současné době předávám
zkušenosti paní Magdaleně Pízové, která se po mateřské dovolené vrátila zpět na úřad. Byla dotázána, zda by nechtěla
místo své dřívější práce vykonávat práci matrikářky. Sdělila,
že ano a začala se připravovat, aby mohla úspěšně složit
matrikářské zkoušky, které zvládla a na úřadu bude po mém
odchodu zastávat funkci matrikářky města.
Jiřina Punčochářová

nová matrikářka
Měla bych se Vám představit.
Jmenuji se Magdalena Pízová
a jsem novou matrikářkou na
Městském úřadu, a to ode dne
19.4.2013. Na tomto úřadu
jsem již pracovala před odchodem na mateřskou dovolenou
jako samostatná referentka na
podatelně + evidence obyvatel. Po necelých 6 letech a dvou
dětech jsem se vrátila, prozatím na poloviční úvazek, a to od
08:00–12:00 hodin. Nyní mě současná matrikářka paní Jiřina
Punčochářová zasvěcuje do tajů a problematiky této pracovní
náplně. Zákon o matrikách, jménu a příjmení č. 301/200 Sb.
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ukládá povinnost vykonat zkoušku u úřadu s rozšířenou působností. Tuto zkoušku o ověření znalostí právních předpisů,
týkajících se oblasti matrik, jména a příjmení, státního občanství, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu a dalších právních předpisů, které se vztahují
k výkonu matrikáře, jsem již vykonala.
A tak mi ještě zbývá poděkovat milé paní Jiřině Punčochářové,
která tady v Újezdu u Brna působila jako matrikářka od roku
1971, tj. 42 let. Ochotně mě ještě stále zasvěcuje do matričních záležitostí a trpělivě mi neustále odpovídá na mé dotazy.
Do blížícího se důchodu jí přeji klid, pohodu a radost ze života.
Magdalena Pízová

referentky města
Čísla, jenom čísla
Ano, v pravém slova smyslu
je obsahem mé práce sčítání,
odčítání, násobení. Nejhorší na
celé té věci je hlídat škálu předpisů, které přikazují, zakazují,
nařizují. A ani autoři těchto příkazů, zákonů a zákazů mnohdy nevědí, co chtěli říct. Je to práce mravenčí a vlastně není
vůbec vidět. Co víc? Máme počítače, o kterých se tvrdí, že by
nám měly ulehčit práci. To je pravda do chvíle, než se kousne
program, než se vymaže vše, co jsem před týdnem udělala
a stane-li se zázrak, tak se čísla objeví a pokud ne, začneme
práci od začátku. Firmy, které nám spravují naše počítačové
systémy, se ve chvíli, kdy jim zavoláme, vymlouvají, že mají

mnoho práce, tudíž musíme počkat, nebo pro jistotu, neberou
telefony. Tento stav celkem chápeme v průběhu měsíce, ale
mohu Vám říct, že pokud se mi objeví problém při závěrce
a já musím čekat třeba čtyři hodiny, než mi technik pomůže,
je opravdu náročné zůstat v klidu a udržet si chladnou hlavu,
protože termíny odesílání závěrek na Krajský úřad Jihomoravského kraje, a poté do systému Státní pokladny, jsou pevně
dané. Je to trvalý kolotoč soubojů s neviditelným šotkem,
který se objeví vždy v čase, kdy to nejméně potřebujeme, tedy
právě při závěrkách, což jistě znají i mnozí z Vás.
Na konci každého měsíce, čtvrtletí a nakonec i roku, mám
však vždy radost, když mohu konstatovat, že jsme hospodařili
dobře, když se potkají výdaje s příjmy a na účtu je tolik, kolik
má být.
Ing. Jana Jarošová

Můj referát, o který se starám,
je rozsáhlý. Od stavebních
věcí města, pokladnu, výpisy
z Czech Pointu, až po správu
městských pozemků. Není to
stěžování, ale je to tak. Proto,
pokud se mi náhodou utvoří
fronta před mojí kanceláří, není
to z nepracovitosti nebo lenosti, ale jednoduše je toho mnoho. Je to činorodá práce. A navíc se musíme navzájem o dovolených zastoupit, což znamená, že každý z úředníků musí
mít odbornost a kompetence zasahující do pracovní náplně
ostatních pracovnic. Ač jsme žádali starostu, aby zavedl, jako
v sousedních obcích, kupř. Sokolnicích a jinde, úřední a neúřední dny, odmítl a tvrdil, že u nás jsou úřední dny všechny,

protože jsme tady pro obyvatele. Je to pravda. Ovšem každý
čtvrtek, pátek, ale i úterý jezdí lidé ze Sokolnic a širokého okolí
a tvrdí, že u nich je otevřeno pro občany pouze v úřední dny,
a to v pondělí a ve středu. U nás však ne, u nás je pro občany
otevřeno celých 5 dnů v týdnu. Když jsme, všechny referentky, upozornily na tuto skutečnost starostu, tak nám odpovídá
„buďte rády, že Vás lidé vyhledávají…“ Jak typické. S námi
necítí. Já s ním naoko souhlasím. Avšak kromě práce s lidmi
máme i spoustu práce administrativní, kterou musíme během
pracovní doby vyřídit, neboť jsou to práce termínované nejen
pro občany, ale i pro celé naše město. Na radnici přicházejí lidé
usměvaví i bručouni. Také i my máme někdy svoje dny...
A proto Vás prosím, mějte s námi trpělivost, rády Vám, pokud
je to v našich silách, vyhovíme, i když to tak někdy nevypadá.
Věroslava Mrkvicová

Mnohdy si připadám po jednom pracovním dni jako člověk
pro všechno. Vést starostův referát, pracovní náplň, povinné
návštěvy a k tomu ještě celá sociální problematika města. Nezdá se to, ale večer jsem ráda,
že jsem doma. Někteří občané
přichází s úsměvem a laskavostí. Někteří jsou netrpěliví a už

mezi dveřmi je jasné, že se potřebují pohádat. Já se mám stále usmívat, někdy to však nejde. To však nic nemění na tom,
že tuto práci dělám ráda. Ještě jeden rok a bude to sedm let.
Někteří občané jsou mimořádně příjemní a milí. Projevují
také vděčnost, když jim vyplníme formuláře, či pomůžeme
s některými žádostmi a jiným. Jako poděkování nám někdy
napečou koláče či buchty, podstrčím je starostovi na stůl a on
je pak hnedle více usměvavý .
Petra Zrzavá
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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referentky města
Moje kancelář je hned v přízemí –
PODATELNA – a plním základní
servis pro všechny přicházející do
budovy. Radím lidem, na koho se
obrátit s tím, či oním problémem,
odpovídám na dotazy, kde a kdy
koho najdou, apod. Mám samozřejmě vlastní referát, do kterého patří:
podatelna – vedení spisové služby, příchozí a odchozí pošta,
datová schránka, e-mailová podatelna;
úřední deska – klasická a elektronická;
evidence obyvatel – přihlašování k trvalému pobytu, správní
řízení na rušení údaje o trvalém pobytu;
místní poplatky – předepisování, úhrady, vymáhání;

hlášení místního rozhlasu – někdy je to moc hlasitě, jindy
moc potichu, hudba je moc staromódní, moc moderní;
kulturní komise – vedení její dokumentace, účast na jednáních, zápisy z jednání;
komise životního prostředí - vedení její dokumentace, účast
na jednáních, zápisy z jednání, vystavování rozhodnutí o povolení či zamítnutí kácení stromů.
To však není vše. Občas přicházejí lidé, kteří díky zdravotnímu
handicapu nemohou vyjít do patra, a tak se snažím jim pomoci buď sama, nebo„vyběhnu“ do patra a přivolám ty správné osoby, které mohou pomoci. Za celý den se po schodech
naběhám víc než dost, ale má to i své výhody - nemusím se
moc starat o kondici, protože pohybu mám dostatek.
Jana Jančová

Moje praxe na radnici
Jmenuji se Lucie Horáková
a studuji 3. rokem účetnictví
na VOŠE ve Svitavách. V rámci
tohoto studia absolvuji již podruhé dlouhodobější praxi na
místním městském úřadu.
Většinu pracovní doby tedy
trávím v kanceláři vedoucí účetní města, u Ing. Jany Jarošové. Pomáhám jí připravovat různé
smlouvy, faktury, dále zadávám úhrady poplatků do účetního
programu, kontroluji výstupy měsíčních závěrek s daty zaslanými
z Jihomoravského kraje a dělám spoustu dalších činností, souvisejících s účetnictvím. Mimo toho se snažím vypomáhat i ostatním
zaměstnancům s různými administrativními pracemi, které jsou

zapotřebí. Mnohdy všem přihlížím „pod ruce“, což mi pomáhá
aplikovat teoretické znalosti ze školy do praktických dovedností.
Vše, co na radnici dělám, mě skutečně baví a snažím se zadané úkoly plnit svědomitě dle mých možností a schopností.
Díky této zkušenosti jsem zjistila, že práce úředníků není tak
snadná, jak jsem si vždy představovala. Je to náročná práce
– obnáší především spoustu odpovědnosti a zodpovědnosti, ale také pevných nervů. Ale i přesto každé ráno přicházím
na radnici s úsměvem, protože se těším na pracovní kolektiv,
který je velmi milý, ochotný a nápomocný. Tímto bych chtěla
poděkovat panu starostovi, místostarostovi a všem zaměstnancům městského úřadu za projevenou vstřícnost, trpělivost
a pochopení.
Lucie Horáková

Pro informaci
Už šestnáct let se nezvedla v Újezdu u Brna daň z nemovitosti. Ač mnoho obcí v průběhu dvaceti let zvyšovalo daň z nemovitosti, tak my jsme daň udrželi ve stejném stádiu. Výtěžek daně patří městu, a tak by možná někteří mohli tvrdit, že zvýšení této
daně by prospělo ekonomice města.
To je pravda, ale hlavně by to ekonomicky poškodilo občany, kteří mnohdy už i tak mají co zvládat, aby uhradili všechny životní
náklady.
Ing. Jana Jarošová
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Vítání jara
Pravda, nejde o raně křesťanský zvyk, který je mnoho set
let starý a pochází z pohanského období Slovanů. Dnes to
má však zcela jiný charakter. Vítáme jaro jako probuzení tepla
i přírody. Vítáme jaro jako příchod nového života. Vítáme jaro
jako předzvěst tepla a ukončení zimy, která byla tak dlouhá,
že byla již otravná.
Jan Hradil

Zapálení Morany

Vítání jara dne 18.3.2013

Vítání občánků

Vítání občánků

Noví občánci
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VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 11. - 12.01. 2013
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

CELKEM

1239

1287

2526

Počet platných odevzdaných hlasů
907
905
							

1812

Celkový počet voličů Újezd u Brna

Jméno, příjmení kandidátky/
kandidáta

Počet hlasů:

Procenta:

Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 CELKEM

Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 CELKEM

95

98

193

10,47

10,83

10,65

Ing. Jan Fischer, CSc.

151

178

329

16,65

19,67

18,16

3.

Ing. Jana Bobošíková

19

24

43

2,09

2,65

2,37

4.

Taťana Fischerová

26

32

58

2,87

3,54

3,20

5.

MUDr. Přemysl Sobotka

17

7

24

1,87

0,77

1,32

6.

Ing. Miloš Zeman

203

191

394

22,38

21,10

21,74

7.

Prof. JUDr. Vladimír Franz

60

37

97

6,62

4,09

5,35

8.

Jiří Dienstbier

118

143

261

13,01

15,80

14,40

9.

Karel Schwarzenberg

218

195

413

24,04

21,55

22,79

1.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

2.

Volební místnost ve třídě ZŠ
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2. KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 25. - 26.01.2013
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

CELKEM

1285

1235

2520

Počet platných odevzdaných hlasů
884
863
							

1747

Celkový počet voličů Újezd u Brna

Jméno, příjmení kandidátky/
kandidáta
1.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

2.

Ing. Jan Fischer, CSc.

3.

Ing. Jana Bobošíková

4.

Taťana Fischerová

5.

MUDr. Přemysl Sobotka

6.

Ing. Miloš Zeman

7.

Prof. JUDr. Vladimír Franz

8.

Jiří Dienstbier

9.

Karel Schwarzenberg

Počet hlasů:

Procenta:

Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 CELKEM

Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 CELKEM

203

191

394

22,38

21,10

21,74

218

195

413

24,04

21,55

22,79

Procentuelní účast voličů - 69,32 %.

Svěšení prezidenta

Vyvěšení prezidenta

Prezidenti přicházejí a odcházejí, a tak máme již třetího prezidenta.
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Proč vycházíme tak málo
Tuto otázku nám kladou občané a odpověď je jednoduchá. Každý ten zpravodaj je velmi drahý, a tak je zapotřebí do zpravodaje
dát co největší množství ekonomických informací, abyste měli možnost kontroly, jak a kam jsou peníze vkládány. Dále tento
zpravodaj je informativní. Nevede se v něm žádný politický boj, ani kampaň pomluv. Jsou to odpovědi na tíživé otázky, pokud
možno bez emocí pravdivé.
starosta města

Zpráva o činnosti kulturní komise
Kulturní komise v Újezdu u Brna v loňském roce pořádala již
tradiční pobytový zájezd seniorů do Krkonoš, Janských Lázní.
A jak se nám dařilo, jsme zhodnotili následovně:
V Krkonoších
Rok utekl jako voda,
už jedeme znova, na seniorskou dovolenou.
Je babí léto – v Krkonoších je prý krásně,
a tak letos jsou to Janské Lázně.
Na Zlaté vyhlídce rozhledna jak raketa,
v úžasu zíráme do světa
a dýchá se nám krásně.
Černá hora, Trutnov, Špindl, Vrchlabí
všude se nám moc líbí.
V Babiččině údolí, tam nás nohy nebolí.
A kam nelze fusem, jedem autobusem.
Nejvíc jsme se těšili – však lanovku zde zrušili!
A tak se ptám: „Zvládneme to pěšky?
Až na vrchol Sněžky?“
A pokud to přežijem, určitě si připijem.
Večer naše děvčata, jak růžová poupata,
vrtěla se při muzice, jak motýlci na pasece.
Na hotelu pohoda, papáníčko lahoda.
Máme samé pamlsky, povolujem opasky.
Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo.
Někdo byl i na houbách.
Také jsme prokličkovali Adršpach.
Ve středu bod zlomu
v sobotu už jedem domů.
Tak ahoj!
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Podzimní akce ve městě:
a) Divadelní představení muzikálu Sugar v městském divadle Brno.
b) 18.11.2012 - U příležitosti Dne studentstva se konal
koncert studentů JAMU – Smyčcový kvartet a studentů
konzervatoře – Trombonový kvartet.
c) 30.11.2012 – Rozsvícení vánočního stromečku před radnicí, u stromečku zazpívaly děti z mateřské školy vánoční
koledy.
d) 1.12.2012 - Tradiční pletení adventních věnců na oratoři
(cca 60 zájemců).
e) 1.12.2012 – Vzpomínková akce v předvečer bitvy u Slavkova. Účinkovali Újezdská Rozmarýna a Tatranští mužáci.
f) 2.12.2012 – Adventní koncert houslového virtuóza mistra Václava Hudečka, spojený s předáním Symbolického
klíče města panu Mgr. Ludvíku Kolkovi.
g) 9.12.2012 – Ples čertů pro děti – soutěže, hry, zábava,
zpěv.
h) 23.12.2012 – Vánoční koncert Mgr. Vlastimila Bialase.
i) 26.12.2012 – Živý Betlém u kapličky sv. Antonína Paduánského.
Kulturní komise a rok 2013
Dne 9.3.2013 proběhlo soutěžně-zábavné odpoledne pod
názvem Fit babička, aneb „Sami sobě pro radost“, na které
vystoupily „Lovčické tetiny“ s velmi hezkým pásmem písniček
Karla Hašlera.
V neděli dne 10.3.2013 sehrálo divadlo Věž velmi zdařilé
představení pro děti – „Káťa a Škubánek“. Návštěvnost byla
vysoká, cca 160 osob.
Alena Slezáková

Kulturní akce Města
Den

Datum

Název

Čas

Místo

Neděle

28.4.2013

17:00

Na Rychtě

Neděle

12.5.2013

15:00

Sokolovna

Sobota

18.5.2013

Neděle

2.6.2013

Neděle

23.6.2013

Shadow Quartet
Akce se koná u příležitosti osvobození města
Svátek matek
Pro maminky vystoupí děti z mateřské a základní školy
Babské hody
Přehlídka místních sborů
Přehlídka sborů zahajuje Kulturní léto města
Operetní a muzikálové melodie

Sokolovna
15:00

Park
Na Rychtě

Sobota

29.6.2013

Neděle

30.6.2013

Neděle

14.7.2013

Koncert Rančeři

17:00

Park

Neděle

28.7.2013

Salónka - Mgr. Bialas

17:00

Park

Neděle

11.8.2013

Cimbal Classic

17:00

Park

17:00

Neděle

Petropavelské hody

25.8.2013

Jazzový podvečer

31.8.-7.9.2013

Pobytový zájezd senioři

Škrdlovice

Park
Brno

říjen

Muzikál Papežka

Neděle

17.11.2013

Den studenstva

Sobota

30.11.2013

Adventní věnce

Neděle

1.12.2013

Pietní akt Bitvy u Slavkova

prosinec

Adventní koncert

Sobota

7.12.2013

Besídka s čerty

Na Rychtě

Čtvrtek

26.12.2013

Živý Betlém

kaple sv. Antonína

9:00

Oratoř

Letní činnost v Újezdu u Brna
Konání letních koncertů v parku v Újezdu u Brna se stává
tradicí. Rada našeho města odsouhlasila návrh na konání letních koncertů v parku v březnu 2006 a první byl uskutečněn
dne 11.6.2006 na nově postaveném pódiu, kde vystupoval
soubor BBB/Brno Brass Band, vedený hudebním skladatelem
Evženem Zámečníkem. Postupně se koncerty začaly násobit
a nyní na „Hudebním létě“, jak tuto kulturní činnost pro naše
občany nazýváme, se koná pět až šest koncertů, od června
do září. Vystřídaly se zde soubory hrající různý hudební žánr
a styl, od kvalitní dechové hudby (např. Moravanka Jana Slabáka), přes salonní orchestry, folklorní skupiny i jazzové (např.

Jaromír Hnilička s rytmikou nebo Dixieland složený z bývalých
členů orchestru Gustava Broma). Utvořilo se i publikum, které
si oblíbilo promenádní koncerty a pravidelně na ně dochází
i při nepřízni počasí. V dnešní finančně nelehké době, kdy jiná
města, jako např. Mariánské Lázně a Poděbrady ruší svoje orchestry, které zajišťovaly promenádní provoz lázní, my, Újezd
u Brna, stále koncertujeme. Chtěl bych za sebe popřát tomuto
počínání stálý úspěch, i když třeba nebudu provoz koncertů
zajišťovat já, neboť kvalitní jakákoliv umělecká činnost má
nedozírný dopad na výchovu lidí, hlavně mladých a to je ten
pravý smysl celého počínání.
Mgr. Vlastimil Bialas
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Letní činnost v Újezdu u Brna
Letní promenádní koncerty v roce 2013 v parku v Újezdu
u Brna, nazvané „Hudební léto“, pořádané kulturní komisí
města a agenturou Mgr. Vlastimila Bialase.
1. Promenádní koncert v parku – „Procházka světovými
melodiemi“
dne 23.6.2013 v 17:00 hodin.
Účinkující: František Šmíd - klávesy
Jiří Bělík - hoboj
Vlastimil Bialas - trubka
Olga Procházková - zpěv, soprán.

2. Promenádní koncert v parku – Rančeři v parku
dne 14.7.2013 v 17:00 hodin.
3. Promenádní koncert v parku – „Salónka“
dne 28.7.2013 v 17:00 hodin.
4. Promenádní koncert v parku – Jaromír Hnilička s rytmickou skupinou
dne 11.8.2013 v 17:00 hodin.
5. Promenádní koncert v parku – BBQ (Brno Brass QUINTET)
dne 25.8.2013 v 17:00 hodin.

CYKLISTICKÁ SEZÓNA SE NÁM PŘIBLÍŽILA
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká
cyklisty na vyjížďku. Chodci
ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité
být vidět v silničním provozu
a mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním
prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné
až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený pohyb cyklistů
přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče.
(NE) BEZPEČNOST – ať už chodci či cyklisté si svoji cestu
zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si
neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na
silnici.
CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA:
• dění ve svém okolí;
• zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel – cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců …);
• výstražné signály - (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…);
• vozidla kolem sebe;
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• náhle vzniklá nebezpečí;
• vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných
míst.
DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY PO
PEČLIVÉM ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ KONTAKT S ŘIDIČEM!
POZOR - Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou,
ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových
látek ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu je na něj
pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro
každého cyklistu samozřejmosti, protože cyklisté společně
s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější.
Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více
ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat.
Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži. Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to
není dovoleno speciálním dopravním značením) a také, že
nesmí jezdit po chodníku či přejíždět přechod pro chodce.
Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před
jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd,
funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu
odrazek).

CYKLISTICKÁ SEZÓNA SE NÁM PŘIBLÍŽILA
Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy;
2. přední odrazka bílé barvy;
3. zadní odrazka červené barvy;
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů;
5. boční odrazky na paprscích kol;
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.);
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii;
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje.

Za snížené viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m
(může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena);
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně;
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení.
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Záplavové území řeky Litavy
Dne 12.4.2013 jsme obdrželi přípis Krajského úřadu JMK,
Odbor životního prostředí, vedený pod č. j. 1454/RM, který
vymezuje opětovně záplavové území řeky Litavy, a proto
citujeme z přípisu odůvodnění:
„V lokalitě k.ú. Újezd u Brna podnik Povodí Moravy, s.p.
navrženou změnu odůvodnil tím, že v dané oblasti bylo
přehodnoceno vymezení aktivní zóny záplavového území

toku Litava na základě předloženého podrobného geodetického zaměření terénu. Nové vymezení aktivní zóny toku
Litava v dané lokalitě, tak více odpovídá skutečnému stavu v terénu.“ Je dobré, že se stává, že někdy někoho osvítí
a učiní vlastní autoreflexi a záplavové území, jak sám říká,
odpovídá realitě.
starosta města

Naše policie
Bývá velice dobrým zvykem neustále někoho pomlouvat,
žehrat na něj a kolem naší městské policie bývají ještě takové výroky – „měli by se zrušit, darmožrouti“.
Říká se: „hlas lidu – hlas boží“, a také jsem se zamyslel nad
tím, zda není na každém šprochu, pravdy trochu. Začal jsem
je tedy více kontrolovat, i ve 3 v noci, a to několikráte za
sebou. Málokdy chválím, ale o naší policii musím prohlásit,
že je užitečná a že ti, kteří o nich hovoří tak, jak jsem uvedl
v úvodu, nemluví pravdu.
1) Vedoucí obvodního oddělení Židlochovice npor. Bc. Libor
Dofek říká: „Jsou to kvalitní městští policisté.“ Za to mu děkuji. Spolupráce mezi státní policií a naší městskou policií
je prvotřídní.
2) U několika zásahů jsem byl osobně, protože mi to nařizuje zákon. Věřte, že jsem z jistého druhu profesionality

byl překvapený. Pokud zemřou lidé sami doma a v noci,
jsou to právě tito tři – Macák, Klos a Vach, kteří se postarají, zabezpečí místo. Xkrát se stalo, že to byli oni, kteří při
výkonu povolání našli těžce nemocného na zemi jeho bytu
či na Staré hoře. Jsou to oni, kteří tak nějak bez nároku na
chválu pracují.
3) Kdo se vrací pozdě domů či v noci, tak se s nimi vždy
potká.
4) Potřebuje-li město něco doručit, vesměs přes noc, v rámci obchůzek, korespondenci roznesou.
5) Ale i v zimě brzy ráno můžeme zastihnout naše policisty,
jak sypou zastávky pískem, solí, odklízejí sníh. Za to je jim
zapotřebí skutečně poděkovat.
starosta města
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Zpráva policie za rok 2012
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Máme nové auto
Ano, máme za poslední období již dvě nová auta, a to tedy
CAS za cenu 5,6 mil. Kč. S tímto autem však nemůžeme jezdit
všude, a to pro jeho hmotnost, a tak jsme společně se starostou města vyplnili dotační žádost a zadařilo se. Krajský úřad
Jihomoravského kraje naši žádost nejen vyslyšel, dotaci nám
přidělil a část vozu Dacia – Duster 4x4 zaplatil. Za to panu
hejtmanovi, JUDr. Michalu Haškovi je třeba poděkovat!
Celkové náklady: 420 500,- Kč, z toho město 270 500,- Kč
a JMK 150 000,- Kč.
Zbývá nám auto vybavit tak, abychom mohli k rychlému zásahu
přijet dřív než velké vozy. A tedy
plánujeme dovybavit vozidlo tak,
aby bylo plnohodnotným vozem
RZA (Rychlý zásahový automobil). Věříme, že vedení města touto investicí posunulo naši jednotku o krok dále a napomohlo tím
tak k již dobrým dojezdovým časům k událostem. Jak bylo řečeno
v úvodu, Újezd u Brna se nachází,
díky Staré hoře, v dosti členitém
terénu, a proto je takový zásahový
vůz potřebný. Máme sice nový vůz
CAS 20 MAN, ale váží 20 tun a do
těchto terénů, jako je Stará hora, je

nevhodný a jízda s ním do těchto lokalit je vyložený hazard.
A toto všechno je jen díky neposlušným spoluobčanům, kteří
přes všechny zákazy a upozornění každý rok toto porušují, rozdělávají otevřené ohně v sadech, vinohradech, zahradách, políčkách atd. Z 90 procent se jim to vymkne kontrole, a pak jsou
hasiči ti nejhodnější, že jim mnohokrát zachrání holý život.
Proto ještě jednou díky vedení města za pochopení.
Vítek Milan
Velitel SDH Újezd u Brna

Dacia – Duster 4x4

SVOZ ODPADU A PROČ?
Dostal jsem několik dotazů, zda není zbytečné v měsíci
dubnu svážet odpad ze zahrad. Zda nejde o zbytečný výdaj.
Je pravdou, že se ve Městě Újezd u Brna již tradičně minimálně 7 let jarní a podzimní odpad ze zahrad sváží. V letošním roce byl jarní svoz odpadu z Vašich zahrad prodloužen
na celý jeden měsíc. V pondělí týden co týden naše pracovní
četa objíždí s traktorem a vlečkou město a věřte, že to je velké
množství nasbíraného. Na otázku, proč se tak děje, odpovím
jednoduše.

a) Pokud tento odpad zůstane v zahradách, tak hnije
a zapáchá.
b) Pokud jej majitelé zahrad pálí, ostatní si stěžují.
c) Je to pomoc těm, kteří mají zahrádky malé a nemohou
pálit, nemají kam odpad dát.
Proto k tomu přistupujte tak, jako kdybychom uklízeli
vlastní plochu města. Čím více odpadu svezeme, tím méně se
objevuje černých skládek okolo města.
starosta města
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naše objížďka
Něco tak špatně připraveného jsem dlouho neviděl. Pět
dnů před spuštěním objížďky, bez jakéhokoliv varování,
jsme byli pozváni do Židlochovic na jednání a nevykm cházeli jsme z úžasu. Je samozřejmé, že se silnice musí
opravovat, je samozřejmé,
že to chce v dané lokalitě
zvláštní vzájemnost a je jasné, opravuje-li se těšanská
silnice mezi Brnem a Hodonínem, že to obcím, přes které je
vedena objížďka, způsobí neskutečné problémy. Je však šokující, že se „někteří úředníčci domnívají“, že tak provedou,
aniž by používali svůj vlastní mozek. V Újezdu u Brna bylo
tolik výtluků a tolik následků zimy, že jsem musel prosadit
zpoždění zahájení stavby, ač nerad, o 14 dnů. Teprve po
opravě naší komunikace, byla zahájena plánovaná objížďka.

OBJÍŽĎKU BY CHTĚLI VÉST ÚJEZDEM 10 MĚSÍCŮ.
Po složitých a hlučných jednáních byla zahájena I. etapa,
která bude trvat necelé 2 měsíce. Při diskuzi mi položil
otázku jeden z úředníků – „Když jste tak chytrej, kudy byste
objížďku vedl?“ Nejdříve jsem odpověděl - „po silnici“, což
se dá předpokládat a položil jsem základní otázku: „Proč
vedete objížďku do Hodonína tam i zpět, když objížďka do
Hodonína mohla být zokruhována tak, že přes Újezd by jely
kamiony tam a vracely by se přes Slavkov, nájezdem přes
vyškovskou dálnici“. Kompetentní pracovníci přislíbili, že
II. etapa bude takto provedena. Ale tady se naskýtá další
základní otázka. Jak jednoduše úředník od zeleného stolu
vyřeší problém, aniž by ho viděl a potom si položil otázku,
jak to vyřešit co nejlépe. A proto je třetí návrh, mám za to,
že nejideálnější - kamiony, které jedou z Prahy, Olomouce a Svitav, převést na dálnici Brno-Bratislava a nechat je
v Břeclavi odbočit na Hodonín. Nechápu a nikdo mi nevysvětlí, proč to takto nevyřešili.
starosta města

Proč 30
Přišlo mi několik e-mailů
s dotazem, proč je v Újezdu
u Brna snížena rychlost na třicet
kilometrů v hodině. Důvodem je
objížďka, která vede přes naše
město. Kdyby byli řidiči ukáznění,
tak by mohla být i čtyřicítka, ale
skutečnost je někde úplně jinde. Protože ti neukáznění řidiči,
kteří místo padesátkou jezdí sedmdesát a místo třicítkou jezdí
padesátkou, nás k tomu vlastně donutili.

Jde o bezpečnost. Zhruba 3 měsíce pojedou kamiony,
které míří do Hodonína, přes Újezd u Brna. Naše silnice však
nemají tak velkou propustnost a jsou místa, kde se nedá jet
rychleji než 30 km/hod. Rozhodnutí bylo pro nás motivováno
bezpečností dětí. Děti musí přecházet, ale i běhat, po Újezdu
bezpečně.
A proč je vlastně objížďka? V Těšanech se buduje nová silnice a jedna z objízdných tras vede přes Újezd u Brna. Časem
budeme i my potřebovat opravovat a budovat nové komunikace, takže buďme trpěliví a tolerantní.
starosta města

Služba pro seniory
Vážení občané, přibývá mnoho lidí ve vysokém věku, kteří
bydlí v domě sami a jednoduše se večer a v noci bojí. Město
Újezd u Brna zavedlo službu prostřednictvím městské policie,
že si každý, kdo má pocit strachu, může zavést signalizaci na
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telefon městské policie, a ta v případě, že se ozve signál na telefonu policie, vyjede ke kontrole daného objektu. Tato služba
je zavedena pouze však pro seniory.
starosta města

Umístění analogových programů a DVB-T multiplexů k 1.5.2012
kanál

frekvence

norma

stanice

programová skladba analog

E2

48,25

BG

Prima Family

analog

E4

62,25

neobsazen

S3

119,25

BG

STV 2

analog

S4

126,25

BG

STV 1

analog

S5

133,25

BG

Nova Sport

analog

S6

140,25

BG

Nova Cinema

analog

S7

147,25

BG

ČT 1

analog

S8

154,25

BG

Nova

analog

S9

161,25

S10

168,25

BG

Markíza

analog

kanál

frekvence

norma

stanice

programová skladba DVB-T

E5

177,50

mux 1 DVB-T

ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport

E6

184,50

mux 2 DVB-T

Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, Barrandov Tv

E7

191,50

mux 3 DVB-T

Prima Love, Óčko, Pětka

E8

198,25

mux stv DVB-T

Noe, STV 1 , STV 2, Nova Sport

neobsazen

E9

205,25

mux stv DVB-T

JOJ, JOJ+, Markíza, Doma

E10

212,25

mux Ger. DVB-T

EUROSPORT, RTL, RTL 2, VOX

E11

219,50

mux 4 DVB-T

TV Pohoda, Nova HD, Fanda

E12

226,50

mux ORF DVB-T

ORF 1 , ORF 2, ATV

kanál

frekvence

norma

stanice

programová skladba analog

S11

231,25

BG

neobsazen

S12

238,25

BG

PrimaCool

analog

S13

245,25

BG

Prima Love

analog

S14

252,25

BG

Barrandov

analog

S15

259,25

BG

ČT 24

analog

S16

266,25

BG

ČT 2

analog

S17

273,25

BG

ČT 4 sport

analog

S18

280,25

BG

neobsazen

S19

287,25

BG

neobsazen

S20

294,25

BG

neobsazen
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Naše parkovací místa ve městě
Neustále přibývá automobilů
a někteří lidé mají zato, že tento
problém musí řešit vedení města.
Ano. Toto jde řešit pouze do jisté
míry.
1) Intravilán obce není možné
zvětšit. Je dán územním plánem
města.
2) Všechny plochy, které jsou
zabrány pro parkoviště, musí
město ochudit o zeleň.
Není tomu dlouho, co na
městský úřad dorazila velice nervózní dáma a dožadovala se vyhrazení dvou parkovišť v místech,
kde je pro každý byt pouze jedno
parkovací místo. Argumenty
byly různé, překotné a hlavně
zcela nepřijatelné. Přesně za půl
hodiny poté se do úřadu dostavil člověk ze stejné lokality jako
stěžující dáma a oznámil, že tato
paní parkuje před nemovitostí tři
vozidla. Suďte sami, jaká je to
míra bezohlednosti a neomalenosti. Pak není divu, že dochází
ke sporům, které jsou zaviněny
sobectvím.
Jak to řešíme a budeme řešit?
To je otázka. Nejdříve tedy jde
samozřejmě o peníze. Na budování parkovišť musí být nalezeny
v rozpočtu nemalé peníze. Dvě parkoviště jsme již zbudovali,
a to před radnicí a před zdravotním střediskem.
Právě nyní Rada města navrhla Zastupitelstvu města
zbudování parkoviště, resp. generální přestavbu parkoviště
u fotbalu.
Každý z nás však má možnost si zbudovat parkovací místo
před svým domem, pokud je to možné. Jak? Požádat město o dlouhodobý pronájem parkovacího místa, které si však
musí sám vydláždit. Stavebníci by měli pamatovat na výstavbu garáží pod svými domy. Při výstavbě nových domů bude
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Parkoviště před radnicí

Parkoviště za OÚNZ

stavební komise více dbát na to, aby každá nová stavba měla
vyřešeno parkování vozu.
Poslední dobrý nápad je spolupráce mezi námi a SÚS
(Správa a údržba silnic), kde další etapa opravy vozovky
v Újezdu u Brna, patřící do majetku JMK, bude spoluinvesticí
s městem řešit podélná parkování.
Chce to však trpělivost.
starosta města

Noční linky a činnost IDS JMK
Protože došlo k menším změnám v rozjezdu nočních autobusů č. 40 a č. 95, dovolujeme si Vás upozornit na tuto skutečnost
tím, že vypíšeme zcela jasně, které autobusy ve večerních a nočních hodinách jezdí a jak, a to ode dne 1.1.2013.
MěÚ Újezd - Brno
Pracovní dny

MěÚ Újezd - Brno
Soboty a neděle

Brno - MěÚ Újezd
Pracovní dny

Brno - MěÚ Újezd
Soboty a neděle
30 n t

1
2
21n t
3
30 n t
4
37
00 n s 48h (30)
5
07 37
05n t
18h (00) 27 47
17 47
00 n t
6
07 27r 37w 47r
03 n t
7
07 37
07
17 47
00 n t
8
07
07
47
47
9
07
47
10
07
07
47
47
11
07
47
12
07
07
47
47
13
07 37r
17r 47
14
07 37
07
17 47
47
15
07 37
17 47
16
07 37
07
17 47
47
17
07 37
17 47
18
07
07
47
47
19
07
47
20
08
08
47
47
21
12x
22
08
08
32x
32
30 n
23
30 n
h - ze zast. Hanácká
r - nejede 1.2., 11.-15.2., 28.-29.3., 1.7. - 30.8., 29.-30.10.
w - jede 1.2., 11.-15.2., 28.-29.3., 1.7.-30.8., 29.-30.10.
x - jede pouze do-ze Sokolnic
(..) - odjezdy noční linky č. 95 z hl. nádr. (z Úzké) na Hanáckou a přestoupit do linky č. 40
n - linka č. 95 z Brna - hl. nádr. (Úzká) do Újezda - MěÚ a zpět
s - noc před pracovním dnem
t - noc před nepracovním dnem

Znovu připomínám, že jsme teprve po těžkých jednáních dosáhli toho, že IDS JMK - autobus č. 40 zajíždí až sem do Újezdu.
Dále musíme, ač nechceme, zmínit, že proti zavedení linky č. 40 byly dokonce některé sousedící obce s Újezdem.
starosta města
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IX. Reprezentační ples města
Tradice vznikají a zanikají, a tak je to i s naším plesem. Na
letošním plese byla velice příjemná atmosféra, a to díky hudební skupině MR SWING Brno pod vedením pana kapelníka
Milana Rudoleckého, ve které vystupovaly újezdské rodačky
sestry Doležalovy - Světlana Sedláčková a Drahomíra Kristenová. A pak přišlo milé překvapení. Na ples přijel pan hejtman
JUDr. Michal Hašek, za což mu děkujeme.
starosta města
Přivítání pana hejtmana JMK JUDr. Michala Haška

IX. Reprezentační ples města, konaný dne 8.2.2013

červený kříž
Červený kříž je stále aktivní a přínosem pro město. V mládeži vychovává zodpovědnost k lidskému životu, ale i cit
k utrpení druhých. Ples Červeného kříže je ozdobou plesové
sezóny.
Červený kříž pořádá každým rokem soutěž pro děti, kde si
mohou ověřit své znalosti a dovednosti a dozvědět se něco
nového z oblasti práce zdravotníků.
starosta města

Schůze Červeného kříže

Vojenský areál
Tím, že jsme získali vojenský objekt na Staré hoře my, máme vliv na to, jak bude využit. Nemůže nám nikdo nad Újezdem vyrobit spalovnu, recyklaci odpadu či podobné záměry, které opravdu existovaly. Všechno je velmi složité, než se do něčeho pustíme,
musíme znát ekonomiku, nejenom zbudování výstavby, ale i provozní náklady – udržitelnost.
starosta města
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ZÁMĚR využití bývalého vojenského areálu v lokalitě Újezd u Brna
Jedná se v současné době o nevyužívané prostory v majetku Města Újezd u Brna. Jejich využití pro občanské i veřejné
účely je možné jen za předpokladu jejich vhodného a rozumného rozdělení. Dané nemovitosti v bývalém vojenském
areálu lze rozdělit do tří skupin a podle toho navrhnout jejich
možné budoucí využití.
a) Nemovitosti nad zemí
Tyto prostory je možné využít pro kulturní a sociální činnost.
Provoz zajistí:
- pro kulturní účely Město Újezd u Brna;
- pro sociální účely Město Újezd u Brna za spolupráce
s Jihomoravským krajem.
Kulturní využití spočívá v zajištění provozu pro vzdělávání dětí
a mládeže. Záměrem pro sociální využití je vystavění a provoz bytových jednotek – garsoniér (v počtu cca 10), které by
byly využívány pro případy kalamitních událostí a následně
tak potřeby občanů Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku
těchto událostí dostanou do těžké životní a sociální situace.
b) Tubusy
Jedná se o dvě podzemní nemovitosti v délce cca 60 až 70 m.
V současné době je vydáno pro tyto prostory stavební povo-

lení na zbudování sportovního areálu střelnice využitelné jak
pro sportovní a zájmovou střelbu občanů, tak pro cvičení příslušníků městské a státní policie.
c) Prostor podzemní, včetně venkovních
otevřených částí areálu
Předmětné podzemní prostory mají pozoruhodnou atmosféru. Jedná se o bývalé bunkry, zčásti vestavěné do předchozího
starého vytěženého lomu, které sloužily původně vojenskému
letectvu. Tento jedinečný prostor je možné využít pro vytvoření přednáškového sálu a jeho zázemí s kompletním technickým vybavení – vzduchotechnika, videoprojekce apod.
Společně s konferenčními prostory zde vzniknou prostory
muzejní, ve kterých bude možné zmapovat historii válečnictví
Čech, Moravy a Slezska, a to ve vztahu k evropské integraci.
Prostory tak budou nejen určitým mementem, ale i zázemím
vzdělávacím. S tímto záměrem nepochybně souvisí i cca 200
metrů vzdálený památník Mohyla míru se svými vlastními
muzejními prostory, který je odkazem válečné agrese začátku
19. století. Fungování obou muzeí by bylo v budoucnu účelně
propojeno.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.

Koncert v DPS a Zapálení ohně za padlé civilisty dne 1.12.2012
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Proč ne a rychle koupaliště
Jenom nerozumný hospodář by z peněz města
stavěl koupaliště!
1) Plocha, která byla využívána pro koupaliště, je nadměrná. Statistiky jasně prokazují, že dnes fungující koupaliště v Brně, v Kuřimi, ve Vyškově, jsou ztrátová a na provoz
těchto koupališť musí město z rozpočtu připlácet. Koupaliště
jsou obecně nevyužitá. My však nejsme tak velkým městem,
abychom si mohli dovolit tak velkou ztrátu. Mnoho občanů
v Újezdu u Brna již má vlastní bazény. Podíváme-li se na poslední letecký snímek, tak uvidíme, že je to již poměrně běžné
vybavení. Celá plocha koupaliště je 19 628 m2, a tak bude
muset být využita na polyfunkční sportoviště, kde by měly
postupně vzniknout různá hřiště, kupř. tenisové kurty, plážový
volejbal, petang a jiné.
2) Proto je nutné samozřejmě zadat projekt koupaliště tak,
aby také ctil skutečnost širšího využití plochy.

3) Uvědomte si, že lidé, kteří neustále hovoří, že ještě
není hotové koupaliště, vůbec nerozumí ekonomice. Pouze
se snaží rozdmýchávat zlou vůli. Nikdo nám nepřidá na náš
provoz města ani korunu. Dnes je dostatek měst a obcí, které
jsou v červených číslech. Co to znamená? Hospodaří na dluh.
My jsme za 12 let splatili 50 milionů dluhu. Je pravdou, že
jsme také nějaké dluhy udělali, ale to nic nemění na tom, že
naše hospodaření je vyrovnané, dluhy se splácí a hlavně na
všechno, co jde, žádáme o dotace. Toto je jediná možnost,
jak se dá hospodařit. Proto jakékoliv výkřiky kolem koupaliště
jsou pouhou neznalostí a diletantstvím.„Opoziční“ zastupitelé
města tvrdili, že dotace nejsou problém, dokonce tvrdili, že je
na dotace nárok. Proto byli pověřeni Zastupitelstvem města
dne 7.2.2011 a po měsíci zkonstatovali, že dotace na koupaliště nejsou. My jsme to vyřešili trochu jinak. Vlastními silami
jsme přes zimu zbourali stará sociální zařízení a nyní, podle
zákona, děláme výběrové řízení na projektanta.
starosta města

odvoz suti z koupaliště
Rada města Újezd u Brna přišla s nápadem, že pracovní
skupina Města Újezd u Brna je šikovná a proč ji nevyužít k odstranění starých budov na koupališti. Zní to v podstatě jednoduše - sprchy, záchody, sklady, strojovna se musely kompletně
rozebrat a zbourat. Dostali jsme na asanaci Rozhodnutí stavebního úřadu. Práce šla od ruky, než jsme zjistili, že ta veliká
hromada suti je 127 Tater. Začalo jednání, kam s takovým
množstvím suti. Nejdříve jsme chtěli suť zrecyklovat, ale nej-

lacinější nabídka pouhé recyklace byla 250.000,- Kč a takto
zpracovaná suť by pak ještě potřebovala odvézt a uložit.
A dalších X tisíc. A tak pan Petr Suchý, vedoucí pracovní
čety, přišel s nápadem suť dát těm, kteří potřebují něco zavézt. Zadařilo se. Našli jsme firmu, která suť naložila, odvezla
a uložila. Na fotce vidíme firmu Holcner-doprava s.r.o. v akci.

Odvoz suti z koupaliště
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Informační portál MONITOR
Ministerstvo financí spustilo dne 30.4.2013 základní verzi
specializovaného informačního portálu MONITOR na adrese
http://monitor.statnipokladna.cz. Tento portál obsahuje data
z Centrálního systému účetních informací státu. Jedná se
o rozpočtové a účetní informace. Aktualizace bude probíhat
každé čtvrtletí u účetních informací a každý měsíc u rozpočtových informací.
Co na portálu najdeme? Najdeme zde informace o všech
účetních jednotkách, které mají povinnost zasílat data do
Státní pokladny. Můžeme si prohlédnout data za město jako
celek nebo rozpočítaná na obyvatele. Dozvíme se vše o pří-

jmech a výdajích, majetku, závazcích, a to vše je doplněno
o přehledné grafy. Portál je svými informacemi zajímavý nejen pro odborníky, ale i pro každého občana, kterého zajímají
informace o hospodaření obce.
A jak dopadlo naše město?
Díky hospodárnému nakládání s finančními prostředky,
díky rozhodnutím, s jakou výstavbou začít a která investice
je pro město ekonomicky neúnosná, jsme skončili v „černých
číslech“ saldem příjmů a výdajů ve výši 1.266.675,30 Kč.
Ing. Jana Jarošová

Jsou věci, které nejsou vidět
Jednou z těchto věcí je podzemní infrastruktura každého
města. Bohužel infrastruktura Města Újezd u Brna byla tvořena trochu chaoticky, bez přílišné dokumentace, a dnes z toho
máme problém, jak určit, kudy vede plyn, voda, elektrika,
kabelová televize a jiné.
Toto by však mělo skončit, protože některé věci jsou již digitalizované. A tak město zadalo úkol panu Ing. Nádeníčkovi,
který postupně do jednoho zakoupeného programu vnese
a zaměří celou infrastrukturu podzemních sítí. Může se zdát,
že o nic nejde. Není tomu tak. Digitalizace sítí přinese všem
občanům jisté výhody, všem stavebníkům usnadní určit,

kudy prochází ve městě voda, plyn, elektrika a jiné. Budou
řádně zaměřeny ulice. Do programu bude možno vstoupit
i na portále města, takže každý, kdo bude chtít, bude lépe
informován.
To platí však i o územním plánu, který také bude vložen na
městský portál. Jistý pokrok jsme již vykonali tím, že byla digitalizována zeleň. Každý strom má svoji registraci včetně věku,
zdravotního stavu a případné náhrady, kdyby došlo k vykácení. Tento dokument byl již dvakrát aktualizován a jmenuje se
„Generel zeleně“.
Jan Hradil

Máme již zaplaceno
Dům s pečovatelskou službou jsme zkolaudovali v roce
2004. Za podpory dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
ve výši 42.000.000,- Kč na Město Újezd u Brna zůstalo zaplatit
ze svých prostředků 14.257.514,- Kč. Vše se podařilo. Již při
výstavbě jsme ušetřili 2.333.192,- Kč proti vysoutěžené ceně.
Nejednalo se však jen o samotný objekt DPS, ale i o kompletní
inženýrské sítě ulice Rybářská. Objevily se hlasy „moudrých“
s konstatováním: „Na co nám je DPS?“ Jednoduchá odpověď.
I naši rodiče mohou odejít do Domu s pečovatelskou službou
a uvolnit nám rodinné domy. Proto tvrzení, že se dělá víc pro
staré, jak pro mladé, je nesmysl. V případě výstavby každého

podobného zařízení se dává prostor, aby se každý dobrovolně
rozhodl, jestli půjde do tohoto typu zařízení, které není ani
chudobincem, ani klasickým domovem důchodců. Lidé, bydlící v tomto domově, mají vlastní přidělené byty. Nejsou to
přestárlí lidé, ale mnohdy to jsou veselí senioři, kteří přichází
s nápady, co by se mohlo v našem městě ještě udělat.
A tak zůstává než poděkovat těm, kteří v tomto zařízení bydlí a vnáší tam veselou mysl. Nyní se vrátím k tomu, co jsem
chtěl říct. Půjčku, kterou jsme si vzali na výstavbu DPS ve výši
9.000.000,- Kč máme již zaplacenou.
starosta města
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Honební společenstvo HUBERT – Újezd u Brna
Chtěl bych touto cestou
zodpovědět několik otázek týkajících se myslivosti v Újezdu
u Brna.
Uplynulo 10 let, kdy končí
pronájemní smlouva MUDr.
Josefa Klíče, bytem Reut-lingerstrasse 7, Aarau, Švýcarsko
a Honebním společenstvem
HUBERT – Újezd u Brna. Toto
období rozdělilo myslivce, kteří souhlasili s pronájmem honitby a ostatní, kteří odešli do organizací v sousedních vesnicích.
Před začátkem lovecké sezóny dne 1. srpna 2012 na schůzi
Valné hromady byli MUDr. Josefem Klíčem z výboru odvoláni
pan Vladimír Maša – hospodář, Bohuslav Jurák bez udání důvodů a Jaroslav Fabin ze zdravotních důvodů a nově byl zvolen
p. Jiří Jedlička, bytem Brno do funkce člena výboru – hospodáře. S nástupem nového hospodáře nebyly vydány nové povolenky pro výkon práva myslivosti. V zimním období nebyla
přikrmována zvěř. Dne 29.12.2012 byl proveden hon pod vedením p. Jiřího Jedličky pro jeho známé, i když na posledním
honu v měsíci listopadu byly zrušeny starostou MUDr. Josefem
Klíčem prosincové hony z důvodů nízkých stavů drobné zvěře.
Protože dne 31. března 2013 končila nájemní smlouva,
bylo ze strany myslivců několik dotazů na pana MUDr. Josefa
Klíče, co zamýšlí s honitbou. Dotazy nebyly zodpovězeny.
Na Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice
bylo zjištěno, že dne 22. února 2013, na výborové schůzi honebního společenstva, byla honitba převedena na MS DIANA

Újezd u Brna zastoupená panem JUDr. Milošem Jedličkou,
bytem Brno. Byly též zjištěny nepravdivé a falšované údaje
v hlášeních pro odbor životního prostředí. Zjištěné nedostatky budou předány k prošetření na Městský úřad Šlapanice,
Odboru životního prostředí.
Jelikož bychom chtěli jako společenská organizace navázat
na tradice myslivosti ve Městě Újezd u Brna, za tímto účelem
přípravný výbor myslivců požádal pana ThDr. Jana Hradila,
Th.D. – starostu města Újezd u Brna - o pomoc při jednáních
k navrácení myslivosti do působnosti města. Tato pomoc nám
nebyla odmítnuta a veškerá jednání probíhala za vstřícnosti
a ochoty pana starosty.
Byly svolány dvě schůze valných hromad dne 25.3.2013 do
Brna, kde byl odvolán výbor v čele s MUDr. Josefem Klíčem. Na
schůzi valné hromady dne 19.4.2013 v restauraci Na Rychtě
v Újezdu u Brna byl zvolen nový výbor v čele s Janem Hýblem,
bytem Újezd u Brna. Byla zvolena komise k prošetření a vypracování zprávy o finančním hospodaření od roku 2003, kontrola účetní agendy, pokladny, provedení inventarizace a kontrola výkaznictví odlovu zvěře. Hlasováním byla zpochybněna
smlouva o převodu honitby na JUDr. Miloše Jedličku.
Jménem myslivců a svým děkuji Vám, vlastníkům pozemků, členům honebního společenstva, za vyjádření důvěry
a podpory na schůzích valných hromad.
Děkuji starostovi Města Újezd u Brna panu ThDr. Janu Hradilovi, Th.D. za vstřícnost, trpělivost a radu, kterou nám myslivcům věnoval ve svém volném čase.
Myslivosti zdar!
Karel Hrad, člen výboru HS Hubert Újezd u Brna

Máme nového člena výboru
V poslední době bylo slyšet mnoho stesků nad tím, že si naši
myslivci pořádně nezaloví, že nemohou vykonávat právo
myslivosti. A poté se objevil pan Karel Hrad, který potřeboval pomoci s různými administrativními věcmi. Současně mi
osvětloval, jaké mají myslivci povinnosti, že musí dodržovat
mnohé předpisy a nařízení. Zhruba tři měsíce se dávala dohromady registrace pozemků, pod metodickým vedením paní
Věroslavy Mrkvicové, na kterých je možné vykonávat mysliveckou činnost.
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Dnes jsem se dozvěděla, že veškeré úsilí bylo završeno volbou
staro-nového vedení Honebního společenství, ale s překvapením jsem zjistila, že člověk, který nejvíce pracoval, se nestal
starostou tohoto společenství. Pan Karel Hrad tuto veškerou
práci dělal z lásky k přírodě a vlastně pokračoval v tom, v čem
léta pracoval v zemědělském družstvu. Jeho úspěšnou snahu
stmelit naše myslivce v opět dobrou partu lidí, kteří se starají
o zvěř, o přírodu, a také o mladé zájemce myslivosti, je třeba
ocenit.
Petra Zrzavá

Z činnosti rybářského sdružení Rybáři – Újezd u Brna

Aerátor Splasch 2001

Minulý rok byl pro rybáře vlivem počasí nepříznivý. Nadměrné sucho a teplo způsobilo, že se v srpnu v rybníku voda
ohřála na 27 °C. Ustal přítok a došlo k nadměrnému poklesu
vody, hladina rybníka klesla o 60 cm, což představuje téměř
900 m3 vody a výrazný úbytek kyslíku ve vodě. Proto jsme
uvažovali, jak takovou situaci vyřešit v následujících letech.
O radu jsme se obrátili na pracovníka Povodí Moravy pana
Krechlera (šéf rybníkářství Povodí Moravy) a dále na pracovníka rybářství v Poušově (hospodáře rybářské líhně) pana Ing.
Ivo Bazaly. Oba pracovníci se dostavili k Rychmanovskému
rybníku za účelem jeho prohlídky a shodli se na následujícím
řešení - instalovat gejzírový aerátor Splasch 2001 pro okysličování vody, což považovali za nejlevnější a účinné řešení. Přes
internet jsme vyhledali uživatele těchto zařízení a požádali je
o dosavadní poznatky. Se získanými informacemi a po vlastním posouzení jsme se obrátili na pana starostu města, ThDr.
Jana Hradila, Th.D., o pomoc. Po projednání v Radě města
nám pan starosta sdělil možnost zakoupení zařízení. Gejzírový aerátor jsme okamžitě zakoupili a nyní připravujeme jeho
instalaci, která bude provedena do dne 13. května 2013. Rozhodli jsme se aerátor nainstalovat doprostřed rybníka a zároveň provést osvětlení gejzíru reflektorem, které bude efektní
i pro večerní posezení u rybníka (nejen rybářů). Předpokládáme jeho provoz v nočních hodinách, kdy dochází k největšímu
úbytku kyslíku ve vodě. Doba zapnutí a vypnutí bude řízena
automaticky časovým spínačem.
V současné době jsme zakoupili 300 kg kapra jakosti výběr
(105 ks) a doufáme, že se nebude opakovat situace loňského

roku. V červnu (prozatím dne 7.6.2013) hodláme opět uspořádat dětské rybářské závody, za spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Brna.
Na závěr musíme též konstatovat, že se mezi námi vyskytují i jedinci, kteří si neplní své členské povinnosti, a proto
jsme se rozhodli uplatnit sankce vyplývající z rybářského řádu
a pozastavit jim členství. V současné době tvoří členskou základnu 18 dospělých a 8 dětských členů.
Luboš Kalina
jednatel rybářského sdružení – Rybáři Újezd u Brna

Náš Šmoldus dnes
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Městská Jiráskova knihovna
Městská Jiráskova knihovna
se kromě půjčování knih a časopisů, kopírování či poskytování
internetu, věnuje také činnosti
s dětmi. Pravidelně nás navštěvují děti z 1.stupně ZŠ a společně besedujeme na aktuální
literární téma. Letos nás v měsíci
březnu a dubnu navštívilo celkem 184 dětí. Povídali jsme si
o výročí, které je dětem blízké,
a to 80 let Ferdy Mravence. Děti
si poslechly povídání o knihách
Ondřeje Sekory a o zajímavostech v říši hmyzu. Společně jsme
si přečetli ukázku ze Sekorovy
tvorby a děti si vyrobily „zápichy do květináče“ s motivem
postaviček tohoto autora. Letos
v rámci akce Březen - měsíc
knihy, kdy naše knihovna poskytovala se souhlasem zřizovatele
Města Újezd u Brna registraci
na celý rok zdarma, využilo tuto
výhodu 21 nových čtenářů.
Vaše knihovnice
Daria Matoušková
a Věra Lísková

Městská Jiráskova knihovna

Práce s dětmi

Dílo
újezdského občana
Ladislava Laštůvky
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Újezdská Rozmarýna - výstava „Jarní inspirace“
V prostorách Vzdělávacího centra U kapličky se konala ve
dnech 22.-24.3.2013 výstava ručních prací dospělých i dětí.
Výstavu jsme uspořádali v předvelikonočním čase. Podle
astronomů letos začalo jaro u nás dne 20.3. ve 12:02 hodin,
my jsme ale měli zimní kabáty. Věříme, že výstava svou barevností a rozmanitostí všechny jarně naladila. Svoje výrobky
vystavovalo celkem 51 dospělých a 16 dětí. Mimo dětí z Újezdu a Šaratic své práce představily i děti z Křesťanské mateřské
školy v Opavě.
Velikonoce nejsou jenom o lidových zvycích a mrskutu.
Proto výstava připomněla i nejvýznamnější křesťanský svátek.
Pondělní pomlázku - „pomlazení“ - připomínaly mrskačky
a kraslice, vajíčka od slepičích po pštrosí, zdobená nejrozličnějšími technikami. Vajíčko je symbolikou rodícího se života,

tradiční je červené. Červená barva, rusky se řekne „krásnaja“,
je barvou krve, odtud název kraslice.
Na vernisáži zazpívaly a zahrály na housle děti z Jamírku.
Na flétničky a bubínek zahrály děti pod vedením pana Bialase,
Veronika Fialová přednesla básničky o jaru.
Výstava byla ještě v pondělí otevřena pro školu. Máme
radost, že přišlo hodně dětí, jednu z příštích výstav chceme
věnovat jenom jejich tvorbě.
Děkujeme všem, kteří výstavu připravovali a dětem za
účinkování na vernisáži. Je krásné, že obětavých lidí přibývá
a sami nabízejí pomoc. Dále děkujeme všem, jak újezdským,
tak i přespolním, kteří na výstavu přispěli svými výrobky a těšíme se na setkání při dalších akcích Újezdské Rozmarýny.
Za Újezdskou Rozmarýnu Jarmila Žaludová

Výstava „Jarní inspirace“

Újezdská Rozmarýna
2. folklorní podvečer s Rozmarýnou
V sobotu 3.11.2012 se uskutečnil 2. folklorní podvečer
s Rozmarýnou. V krásně vyzdobeném sále Sokolovny (na stolech květináčky s rozmarýnkami) vystoupily újezdské i přespolní soubory.
Ženský pěvecký soubor Rozmarýna v pásmu „Před svatbou
a po svatbě“ zazpíval písně o strastech a radostech svobodných dívek a vdaných žen.

Kromě Rozmarýny účinkovali hosté:
• Dětský lidový soubor Jamírek, ve kterém zpívají a hrají děti od čtyř let. Lidové písně v jejich podání roztleskaly celý
zaplněný sál.
• Brněnští Gajdoši zahráli a zazpívali písně z Tuřan a Valašska.
• Národopisný soubor Líšňáci zatančil pásmo Regrúti
a Líšeňský čardáš. Doprovázela jej Cimbálová muzika
Líšňáci.
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Újezdská Rozmarýna
• Lovčičské tetiny předvedly v pásmu „Dračky“ zvyky při
draní peří.
• Začanští mužáci s nadšením pro lidové písně z Brněnska
rozezpívali sál.
Vystoupení se zúčastnilo 61 dospělých a 23 dětských
účinkujících, slovem provázela Veronika Glettová. Čestným
hostem našeho podvečera byla paní PhDr. Věra Kovářů, etnografka a choreografka, zabývající se folklorem a lidovým
krojem Brněnska.

Akce tohoto rozsahu se mohla uskutečnit díky podpoře
města Újezd u Brna, úžasným sponzorům a všem, kteří s realizací akce pomáhali. Patří jim náš velký dík. Děkujeme Vám,
kteří jste se přišli podívat a strávili s námi příjemný podvečer.
Máte-li zájem o fotky nebo DVD z akce, zavolejte na tel. č.:
603 170 704 - Žaludová.
Jarmila Žaludová,
jménem Újezdské Rozmarýny

Jamírek

Pohled z jeviště
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Dětský lidový soubor Jamírek
Folklorní odpoledne v Milešovicích
– 2. února 2013
Újezdský lidový soubor Jamírek byl pozván tanečním dětským souborem Milešováček na druhé folklorní odpoledne
v kulturním domě v Milešovicích. Celý náš soubor se na toto
vystoupení velice těšil, příjemné a přátelské přijetí nás velice
potěšilo. Děti si vystoupení užily a budeme se těšit na další
případné společné vystoupení. Velký dík patří vedoucím Milešováčku - Janě Jeřábkové a Renatě Rodrové, které se o toto
vystoupení zasloužily.
V březnovém Milešovickém zpravodaji vyšel o této akci
článek, který je přiložen níže. Lidová hudba, tanec a zpěv
v podání dětských krojovaných muzikantů a tanečníků – tak
vypadalo folklorní odpoledne v Milešovicích.
Na programu bylo společné vystoupení Milešováčku a dětského hudebního souboru Jamírek z Újezdu u Brna. Mladí
muzikanti z Jamírku, vedení paní Vilmou Novotnou, hráli na
housle, violoncello, klarinet, cimbál, také zpívali a doprovodili některá taneční vystoupení Milešováčku. Už svojí první
písní - „Na tých panských lukách“ rozezvučel Jamírek celý sál

Úspěch na Černovickém zpěváčku

tyška, patřící do brněnské oblasti. Folklorní odpoledne zpestřil
Jakub Kunderka, který publikum pobavil nejedním vtipem.
Celý program slovem provázely Martina Hroudná a Lucka
Hanáková. A protože vystoupení připadlo na Hromnice, děvčata připomněla také křesťanský původ a tradici tohoto data
i některá pořekadla. K letošním Hromnicím by se mohlo hodit třeba: „Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky“ nebo
„Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho
se povleče“.

Úspěch na Černovickém zpěváčku
– 24. března 2013
V letošním ročníku regionální soutěže
dětských zpěváků lidových písní „Černovický
zpěváček“ se zúčastnili i zpěváčci z našeho
lidového souboru. Soutěž byla rozdělena do
tří kategorií. V té nejmladší kategorii do sedmi
let zvítězila naše mladá muzikantka Markétka
Jurečková, která svůj zpěv doplnila i o hru na
housle. Celkovým vítězem Černovického zpěFolklorní odpoledne v kulturním domě v Milešovicích
váčka, který postupuje do velkého celorepublia potlesk sklidil i při dalších skladbách. Mladší Milešováček
kového finále ve Velkých Losinách, se stal Petr Fiala, také člen
předvedl pásmo „Až se louka zazelená, a také několik tanců
našeho souboru, který svůj zpěv opět zpestřil hrou na housle.
na směs lidových písní, mezi kterými nechyběla skočná či
Vítěznou cenu mu předal starosta městské části Brno – Černospolečný verbuňk.
vice, Ing. Jiří Hladík, který celou tuto soutěž zaštítil. Ze soutěže
Starší Milešováček zatančil Sloveskou besedu a dále pak
byl pořízen zvukový záznam Českým rozhlasem. V porotě se
seznámil diváky s tanci slováckého Dolňácka – boršické a kysešly významné osobnosti folklorního života.
jovské skočné. Společně si všechny děti zatančily i zazpívaly
Všem našim zpěváčkům patří velké poděkování.
písničku Lístečku z javora a na závěr zatančily lidový tanec ŠoVilma Novotná – vedoucí souboru Jamírek
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Houslová soutěž Újezdská notička
V sobotu 20. dubna 2013 se uskutečnil
v jídelně Základní školy v Újezdu u Brna
čtvrtý ročník houslové soutěže pro mladé
houslisty do 13 let pod názvem Újezdská
notička. Soutěž je pravidelně pořádána Nadačním fondem JAMIRO za podpory Města
Újezd u Brna. Letošní ročník byl pod záštitou starosty města ThDr. Jana Hradila, Th.D.
a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE
97. Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 35 mladých houslistů z deseti hudebních škol jižní
Moravy, měli jsme jednoho soutěžícího až
z Vysočiny. Z průběhu soutěže byla natočena
krátká reportáž Českou televizí a byla odvysílána v průběhu neděle na ČT24 ve zprávách
a později v Událostech z regionu. Chtěla bych velice poděkovat
našim houslistům za příkladnou reprezentaci, získali pět prvních cen, tři druhá a jedno třetí místo. Velké blahopřání patří
Zdislavě Jurečkové, která kromě prvního místa ve čtvrté kategorii získala i zvláštní cenu poroty za svůj výkon.

Soutěžící první kategorie

Děkuji Městu Újezd u Brna a panu starostovi za podporu
naší akce. Ráda bych také poděkovala všem, kteří nám přispěli
nebo pomohli. Velice si toho vážíme.
Vilma Novotná
za Nadační fond JAMIRO

Soutěžící druhé kategorie

Velice často se stává, že lidé stále něco chtějí, a teprve poté začnou pracovat. Nadační fond Jamiro však již 4 roky systémově
pracuje. Teprve loni požádali o finanční podporu. Dne 20.4.2013 v budově Základní školy Újezd u Brna se konal IV. ročník houslové
soutěže a věřte, že probíhal za velké účasti nejenom rodičů soutěžících, ale i zájemců. V letošním roce Město Újezd u Brna zakoupilo cimbál (60.000,- Kč) a poskytlo tento cimbál na práci s dětmi.
A tak nezbývá než popřát paní Vilmě Novotné mnoho úspěchů.
starosta města
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Svátek matek
V letošním roce jsme oslavili Svátek matek v neděli dne 12. května v místní Sokolovně, kde veškerou organizaci zajišťovala
kulturní komise. V programu účinkovaly děti z mateřské školy, základní školy, děti z Folklorního souboru Jamírek, žáci Základní
umělecké školy Šlapanice – flétny a tanečnice břišních tanců.I když se pár chybiček do vystoupení vloudilo (nejsme profesionálové), myslíme si, že se odpoledne vydařilo. K poslechu nám zahráli na harmoniku pan Florián a na klávesy pan Sekanina, za což
jim oběma děkujeme. Děkujeme i všem, kteří se na celkovém programu podíleli.
Alena Slezáková

Svátek matek dne 12. 5. 2013

Děti z mateřské školy

Děti z mateřské školy
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Pracovní skupina
Prohlédneme-li si naše město po dlouhé zimě, musím říct,
že také díky pracovní četě města jsme zimu přežili bez velkých
útrap, bez velké úhony. Naši pracovníci, na které jsme si zvykli,
že se po Újezdu pohybují, přicházeli, mnohdy pravidelně, do
práce ve čtyři hodiny ráno a v případě kalamity pracovali o sobotách i o nedělích.
I zde jsem slyšel poměrně nevděčný výrok „Ať jsou rádi, že
mají práci!“ Není to pravda. Někteří naši pracovníci městské
skupiny jsou na tom, co do lidské činnosti a odbornosti, velice
dobře. Jejich práce nespočívá v pouhém sekání trávy a odhazování sněhu, jak to všude v jiných obcích a městech dělají.
Naši lidé z této skupiny jsou nejdříve „n a š i“. Jsou to však lidé
i s vlastním myšlením, a tak pravidelně, při našich poradách,
upozorňují na nedostatky ve městě. Máme malou stavební
skupinu, máme dva pracovníky, kteří, zcela profesionálně,
ostříhali přes letošní zimu všechny stromy města, ale máme
i pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní na práci s profesionální
technikou. V průběhu dne se „n e z a š í v a j í“, ale prostě a jednoduše pracují. Je nutno si položit otázku: „Co všechno musí
dělat?“
1) Dojde-li k jakékoliv nenadálé události, jsou to oni, kdo
zabezpečují vlastní místo nehody a případné odstranění následků.

2) Každá větrná kalamita, skácení stromů, aj. Kdo? No jednoduše, naše pracovní četa. Jsou sehraní a v tomto krizovém
čase dělají, co umí, bez starosti o čas, či námahu.
3) A co zametání města, vyvážení odpadu, který ze svých
zahrad dáváme pouze před dům a oni jej uklidí. Jarní úklid,
tři neděle svozu všeho nepořádku, který dáme do pytlů před
dům. Co podzimní úklid? Máme velice dobrý systém, kterému
velí pan Suchý, Veselý a Leukert. Když kdokoli zavolá, tak to již
pouze sdělujeme, že je tam, či onde potřeba. Zcela automaticky spoléháme, že některé i profesionální úkoly splní.
4) Pan Smolinský, ruku v ruce, s panem Rozprýmem, obsluhují i odbornou techniku. Zametací stroj, který je již starý,
udržují v životaschopném provozu. Je velice příjemné, když
vidíte, že kupříkladu sekačky, které se za letní období porouchají velmi často, si vesměs sami opraví.
5) Máme tu i mladé, kteří pracují v naší četě. A ani o nich
nelze říct, že by to byli líní mladí, atd. Je pravdou, že svým
tempem otravují ty starší, zkušenější, ale jsou sehranou
partou.
Byli však i nepříjemné chvíle. Dva lidé museli být pro opakované požívání alkoholu propuštěni, avšak i v tomto musí být
pořádek a řád.
starosta města

Letecká havárie
Vážení občané, dne 10.10.1962 se v Újezdu u Brna stala veliká tragédie. Na cestě z Bratislavy do Brna se zřítilo dopravní letadlo
a od toho času se nikdo neodhodlal k tomu, aby pietně označil místo pomníkem na vzpomínku zesnulých. Tato skutečnost není
ke chvále zúčastněných. Proto jsme rozhodli v Radě města takovýto pomník zbudovat. Pomník bude umístěn na Staré hoře, kde
k události došlo.
starosta města

Místo na památník leteckého neštěstí

64

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Pamětní deska

Babské hody
Nezbývá skutečně než poděkovat těm, kteří se zasloužili o přípravu Babských hodů. Evidentně nepřálo počasí, ale to neodradilo
ani malé děti, ale ani naše děvčata, aby s jistou dávkou radosti, ale i pohostinnosti překonaly nepřízeň počasí. Děkujeme.
starosta města

Krojovaní před radnicí

Krojované děti za Sokolovnou
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Diabetici Újezd u Brna
V roce 2011 se léčilo v naší republice na diabetes melitus
více než 825 000 osob, což je přibližně 8 % celé populace. Jen
během roku 2011 bylo nově zjištěno onemocnění diabetem
u 68 000 žen a mužů, včetně dětí.
Od prvopočátku činnosti organizace Svazu diabetiků
v Újezdu u Brna se zaměřujeme na našich schůzích na cukrovku a následné komplikace. Seznamujeme naše členy
a všechny zájemce s problematikou tohoto onemocnění, které
je nejen celostátním problémem, ale i celosvětovým a lze ho
označit jako pandemii. Tato choroba je zatím naprosto nevyléčitelná. Podávání inzulínových injekcí, užívání celé palety
léků a předepisování diet se může jen zaměřit na zmenšení
následného poškození celého organizmu, počínaje poškozením očí, přes srdce, ucpávání cév v mozku a v celém těle, až po
vážné poškození nohou.
Jedním ze základních doporučení na omezení všech potíží
je nutný stálý a dostatečný pohyb. V našem městě se zaměřujeme jedenkrát měsíčně právě na vycházky, protože chůze
je zdravým a nejpřirozenějším pohybem pro člověka. Tyto
vycházky a výlety spojujeme s návštěvou různých přírodopisných, památných a jinak přitažlivých míst v našem kraji.
V loňském roce jsme uspořádali řadu zajímavých výletů.
Jarní a podzimní
návštěva Arboreta
v Brně byla se zaměřením na kvetoucí
irisy (kosatce), orchidejový skleník a podzimní květenu.
S Městským úřadem Újezd u Brna
jsme spolupracovali
v měsíci červnu na
zorganizování překrásného a poučného
zájezdu na Znojemsko, kde jsme v Želeticích viděli úžasnou
výrobu ručního papíru s podrobnou
přednáškou o historii
vzniku papíru. Dru-
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hou zajímavostí tohoto zájezdu byla návštěva pěchotního
srubu v Šatově, který je jediným zpřístupněným objektem
stálého těžkého opevnění budovaného Československou republikou v letech 1935-1938 na jižní Moravě. Při podrobné
prohlídce celého srubu a instalované vojenské techniky jsme
vyslechli špičkovou přednášku o době vzniku těchto pevností
a všech druhů opevnění z této doby. Unikátní je také tím, že
byl stále využíván armádou k zabezpečení jižní hranice až
do roku 1999. Třetím navštíveným místem v rámci zájezdu
byl vodní mlýn ve Slupi u Znojma, který je národní kulturní
památkou ve správě Technického muzea v Brně. Je to nově
zrekonstruovaná renezanční budova. Mlýn je vybaven čtyřmi
různými mlýnskými složeními, která nám byla předvedena
v ukázkovém provozu. První doložené zprávy o mlynáři jsou
již v roce 1512. V původních obytných prostorách jsou instalovány dokumenty o vývoji mlecí a mlynářské techniky. Celého
zájezdu se zúčastnilo 48 osob. V Brně jsme v červenci navštívili
klenotnici, věž katedrály na Petrově a hrobku na Kapucínském
náměstí a kostnici u Jakuba.
V měsíci srpnu jsme navštívili zámek v Kunštátu. Tento
zámek byl zpřístupněn veřejnosti až v roce 2005, a proto
není v povědomí jako jiné zámky a zaslouží si naši pozornost.

Vila Tugendhat

Diabetici Újezd u Brna

Pěchotní srub Šatov

Součástí tohoto výletu byla i návštěva Rudky u Kunštátu, kde
jsou v pískovcových jeskyních vytesáni spící blaničtí rytíři. Toto
unikátní dílo bylo inspirováno českou historií. Zde jsme byli
mile překvapeni hezkým a zajímavým průvodním slovem
slepého průvodce.
Při výčtu našich akcí nesmím zapomenout na týdenní relaxační a ozdravný pobyt v lázních Luhačovice v hotelovém
zařízení Pohoda společnosti Zálesí. V tomto nově zrekonstruovaném zařízení jsme si užili čtyřhvězdičkový komfort nových
pokojů a kde veškeré léčebné a ozdravné procedury jsou pod
jednou střechou tohoto hotelu. Dokonalý relax těla a duše nabízí centrum s asistovanými procedurami – s řadou různých
druhů masáží, koupelí a zábalů. Příjemným zážitkem byl
stále volně přístupný plavecký bazén, vířivý bazén, whirlpool
a několik různých saun - od parních s bylinkami až po finskou. Rovněž skvělá gastronomie tohoto hotelu zaslouží jen
pochvalu. Překvapením a vítaným doplňkem byla pravidelná
dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět
„hotelovým taxíkem“. Součástí byla také exkurze do pěkného vinného sklípku v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Závěrem
celého pobytu jsme shlédli každoroční květnové svěcení luhačovických léčebných pramenů. Pohodovou a odpočinkovou
atmosféru Luhačovic si vychutnalo 17 občanů.
Nezapomenutelným zážitkem byl zářijový výlet do brněnské vily Tugendhat, která je mimořádnou památkou světového

významu. Byli jsme podrobně seznámeni se vznikem této budovy, s její celou historií od postavení, přes zabavení gestapem
v roce 1939, až po válečné ničení v roce 1945, kdy ji zabrala
Rudá armáda a vila sloužila k ubytování sovětských vojáků
a v jejím přízemí byla konírna. Po osvobození vila sloužila jako
soukromá škola rytmiky a taneční gymnastiky v rozmezí let
1945–1950. Pak byla vila předána k léčebnému tělocviku pro
děti, který se zde prováděl až do konce šedesátých let.
Vila Tugendhat je mistrovským dílem moderní architektury
a v letech 2010-2012 prošla památkovou obnovou a restaurováním. Stavba i s přilehlou zahradou byla zrestaurována do
podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry jsou
vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře. Je to jediná památka moderní architektury v České republice, která je
zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Jen jako zajímavost uvedu, že v letech 1992 a 1993 zde bylo
provedeno rozdělení Československé republiky na Českou
a Slovenskou. Na ukončení našich celoročních aktivit jsme
v prosinci šli na Mohylu míru.
Na všechny naše akce vždy srdečně zveme všechny naše
občany, ať jsou nebo nejsou diabetici, lidově řečeno cukrovkáři. Veškeré akce byly podporovány Městským úřadem Újezd
u Brna, za což děkujeme.
Za výbor ÚO SD
Lubomír Fraj
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Životopis Ludvíka Kolka

Předávání symbolického klíče od města
panu Mgr. Ludvíku Kolkovi dne 2.12.2012

Ludvík Kolek se narodil dne 5. srpna 1933 v Újezdu u Brna.
Po nějaké době se jeho rodina přestěhovala na Podkarpatskou
Rus, kde žil do roku 1939 ve městě Chrust. Po návratu do Čech,
žil až do konce války v Újezdu. Poté se odstěhoval do Brna,
kde žije dodnes.
Vystudoval gymnázium, pak neuspěl u zkoušek na výtvarnou akademii v Praze. Následovně začal studovat pedagogickou fakultu v Brně (obor historie, výtvarná výchova a občanská nauka), kterou dokončil v roce 1955. Po závěrečných
zkouškách dostal diplom a současně s ním zákaz učit kvůli
náboženskému vyznání.
Za totality měl z náboženských důvodů velké problémy.
Žádal o členství ve svazu umělců, ale nebyl přijat. Z tohoto
důvodu měl svobodné povolání, pracoval ve svém, soukromém ateliéru. Režim ho považoval za nezaměstnaného,
a proto byl v roce 1966 obviněn z neoprávněného podnikání.
V roce 1968 se stal členem fondu výtvarných umělců, ale
roku 1979 byl vyloučen. Protože mu nebylo uznáváno sociální zabezpečení pro důchod, stal se oficiálně údržbářem

farního úřadu brněnského kostela sv. Tomáše. Toto povolání
vykonával až do revoluce 1989.
Architektura
- Kostel sv. Josefa / SENETÁŘOV 1971
Návrh architektury. Řešení interiéru. Vitráže.
- Kostel sv. Václava s kaplí sv. Anežky České / HUSTOPEČE
u BRNA
Návrh architektury. Interiéru. Vitráží.
- Kostel sv. Václava / BŘECLAV
Návrh architektury. Interiéru.
- Kaple sv. Ludmily / HORNÍ LIBOCHOVÁ
Návrh architektury. Řešení interiéru. Vitráže.
- Kostel Nanebevzetí P. Marie / SLUŽOVICE, okr. Opava
Návrh architektury. Vitráže.
- Kaple Božího Milosrdenství / SLAVKOVICE
Návrh architektury. Řešení interiéru. Vitráže.

Mistr Václav Hudeček v nové obřadní síni města dne 2.12.2012

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem.
Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří
tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť
s tím něco udělat.
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Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské
ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.
cz, tak i telefonické či e-mailové konzultace nebo přijít do
Centra osobně.

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK.
• Kariérní poradenství.
• Zprostředkování studijních a profesních stáží.
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích
kurzů v Jihomoravském kraji.
Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti
víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví,
co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde
nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel
s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou

nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit,
že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních
konzultacích. S odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní
situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV
Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty,
kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci
CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních
grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování
a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
E-mail: info@vzdelavanivsem.cz

Příspěvek farnímu úřadu
Jednou z nejstarších budov v Újezdu u Brna je také farní
budova, která má secesní fasádu, ale zdivo je podstatně
starší. Evidentně se poslední oprava fasády nezdařila, a tak
se dohodli – farní úřad s vedením města, že společnými silami něco s vlhkostí provedou. Město poskytlo příspěvek na
materiál ve výši 40.000,- Kč. A dále pracovníci pracovní čety
vykopali kolem celé stavby fary výkop hluboký cca 80 cm, položili nopovou izolaci a zasypali kačírkem. Všechny přebytky
jak suti, tak vykopané hmoty, město uložilo na svoje náklady
na skládku.
Ing. Jana Jarošová

Pracovníci pracovní čety

Oprava fary
Fara v Újezdu u Brna má poslední přestavbu včetně fasády v secesním provedení. Je to stavba krásná, která sousedí s kostelem,
ale tato přestavba je stará minimálně 120 let. A tak došlo za ta léta k nutnosti provést odvlhčení. Farní úřad se dohodl s městem,
resp. pan farář Mgr. Oldřich Macík a práce započala. Město i přispělo na pořízení potřebného materiálu. Práce se podařila. Budova
vyschne a pak přijde řada na fasádu.
starosta města
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rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu dne 30. 11. 2012

Rozsvícení vánočního stromu dne 30. 11. 2012
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Kovářský mistr
Termín „Kovářský mistr“ je vždy pojmem s představou velkého mužského. To se dá potvrdit i v případě uměleckého kováře pana Ivo Lorenze - nadaný, svérázný, někdy až nad míru prostořeký
umělec. Pro Město Újezd u Brna již zpracoval:
1. Mříž na studnu v parku JUDr. Jana Haluzy a kované prvky na pamětní desce.
2. Krásný vývěsní štít před opravnou obuvi.
3. Kovaný kříž před restaurací na Rychmanově.
4. Památník letecké katastrofy.
5. Vstupní mříž u kaple sv. Antonína Paduánského.
6. Kované lampy na hřbitov.
7. Znak města na výtahu zdravotního střediska.
8. Znak města + nápis SK kopaná u hřiště.
9. Kovaný věšák v obřadní síni.
10. Kovaný koš k uctění památky padlých civilistů bitvy tří císařů.
11. Kované lampy a oprava brány na evangelickém hřbitově.
Zůstává, než mu poděkovat, že nejen jeho prostořeký šarm, ale hlavně nádhera jeho umění, nám doplňuje kolorit města.
starosta města

Televize ČT1 v Újezdu u Brna dne 3.5.2013

Ludmila Prokopová oslavila 90 let dne 5.5.2013

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
1096902795-studio-6/213411010100503/
143 minuta

Návštěva Ing. J. Paroubka, poslance, v Újezdu u Brna dne 18.4.2013
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Krátké zamyšlení z mateřské školy
O mateřské škole bylo napsáno již mnohé, tedy lépe řečeno
o tom, jak mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem,
subjekty či firmami ve Městě Újezd u Brna, o tom jak probíhá
výchovně-vzdělávací činnost a nebo, co vše má na svých bedrech ředitelka mateřské školy. Nebylo však napsáno zatím nic
o těch, bez kterých by mateřská škola nebyla mateřskou školou, a to o dětech a zaměstnancích. V mateřské škole tráví den
co den v průměru 90 dětí, přičemž kapacita mateřské školy je
zcela naplněna. Děti jsou v rukou zkušených a mohu říci velmi
empatických lidí.
Je pravdou, že strom, aby měl ovoce, musí mít především
pevné a zdravé kořeny. Mateřská škola je má, a to také díky
provozním zaměstnancům školy, mezi které nedělitelně patří
jak paní domovnice, tak paní kuchařky. Je smutné, že jejich
práce je mnohdy nedoceněna, přičemž právě výše jmenované, jsou zárukou plnění základních lidských potřeb. Nejen, že
ručí za čistotu v objektu mateřské školy, kvalitu podávané stravy, ale jsou to především hodné tety, které jsou po ruce dětem
i učitelkám. Dalšími, bez kterých by mateřská škola nemohla
plnit, co se od ní očekává, jsou paní učitelky. Také jim patří můj
obdiv za to, kolik porozumění, citu a zkušeností umí předat
svým svěřencům.
A co děti námi svěřené? Mají vše co potřebují? Nejsem si
úplně jistá. Čím déle pracuji v mateřské škole, tím víc jsem
přesvědčená o tom, že je zapotřebí se na okamžik společně

Pálení čarodějnic v MŠ
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zastavit a položit si otázku co jim chybí. Žijeme v době uspěchané a pro mnohé z nás je právě čas často používanou výmluvou na to proč.
Vrátím se zpět k dětem. Mnohé děti tráví v mateřské škole
převážnou část dne a kdyby to provoz umožnil, nechaly by je
někteří rodiče v mateřské škole i o víkendu, i o svátcích. V těchto případech mateřská škola začíná nahrazovat to, co je pro dítě
nejdůležitější a tím je rodina. Děti, které přichází do mateřské
školy, jsou otevřenou knihou různých žánrů a mnohdy je velmi
složité v ní číst. Začátky bývají krkolomné a trvá i několik měsíců, než se dítě i rodič zadaptuje na nové prostředí. Jediným
zaručeným prostředkem k tomu, aby se „ledy prolomily“, je
komunikace nejen mezi dítětem a pedagogem, ale i rodičem
a pedagogem. Pokud se vše na začátku zdaří a děti, rodiče
a zaměstnanci mateřské školy se stanou partnery, může začít
onen výchovně-vzdělávací proces. Zde je zapotřebí zdůraznit,
že nejde o to, aby výsledkem bylo dítě, které umí číst, psát, počítat, ale o to, aby dítě bylo samostatné, připraveno překonávat
překážky jeho věku přiměřené, mělo základní představy o tom
co a jak funguje, umělo komunikovat s okolím. Souhrnně bylo
připraveno na příjem kvanta informací, které bude muset začít zpracovávat při dalším vzdělávání. Největší chybou je žádat
po dítěti více, než je zapotřebí a brát mu volnost a možnost
získat zkušenosti vlastním poznáním. Zjednodušeně řečeno,
mateřská škola je prvním zásadním mezníkem v životě dítěte.
Psychologové říkají,
že osobnost dítěte je
formována přibližně
do 6 let věku, právě
v období, kdy navštěvuje mateřskou školu.
Přála bych si, abychom
se nad tím společně zamysleli a plně
si uvědomili jak úlohu
rodičů, tak i mateřské
školy a našli vzájemný
soulad.
Mgr. Markéta
Markelová,
ředitelka MŠ

Knihovna Základní školy Újezd u Brna
Školní knihovna funguje na základní škole už dlouho, ale
poslední dobou ztrácela svůj význam. Navštěvovalo ji čím dál
méně dětí, také knihy, které si mohly děti zapůjčit, byly staré,
opotřebované a neodpovídaly jejich čtenářským potřebám.
Proto jsme se rozhodli, že knihovně dáme zcela nový kabát
a pokusíme se obnovit její činnost. Staré uzamykatelné skříně,
ve kterých byly knížky uloženy, jsme nahradili dvěma novými
knihovnami. Opotřebované a již nečtené knihy jsme vyřadili
a ostatní obalili do průhledných
fólií. Všechny tyto publikace jsme
pečlivě zařadili do elektronické
evidence programu naší školy.
Žáci, ale i učitelé, mají tedy možnost nahlédnout do databáze
stávající knihovny a půjčit si zvolenou knihu. S otevírací dobou
knihovny byly děti seznámeny na
začátku roku 2013. Někteří žáci
školy také svými obrázky vyzdobili
prázdné stěny místnosti, a dodali
tak knihovně osobitý ráz. Zároveň některé děti obohatily fond
knihovny o zajímavé tituly v rámci
akce „Daruj škole knihu“. K dalším

akcím knihovny patřila i únorová „Valentýnská soutěž“, kterou
jsme uspořádali pro žáky prvního i druhého stupně. Doufáme,
že se nám do konce školního roku podaří uskutečnit ještě další
takové soutěže.
Víme, že nalákat a udržet si dnešní malé i velké čtenáře, je
velmi obtížné. Přesto jsme se do tohoto boje pustili a doufáme, že všechno vynaložené úsilí nepřijde nazmar.
Mgr. Lucie Pohludková

Knihovna v ZŠ

Vybavení základní školy
Že se prošoupou boty, na to je člověk v podstatě zvyklý,
ale že se prošoupou plechy ve školní kuchyni? A tak Rada
města dne 13.5.2013 uvolnila částku ve výši 21.489,60 Kč
na 20 nových kuchyňských plechů na pečení. Naše škola patří k jedné z nejmoderněji vybavených škol. V poslední době
byla zbudována: nová učebna fyziky, nová učebna chemie,
nová počítačová učebna, jídelna, nové šatny, bezpečnostní
kamerový systém a 15 nově vybavených tříd včetně podlah.

Na nižším stupni základní školy mají všechny třídy elektronické interaktivní tabule v ceně cca 60.000,- Kč. Pouze 2 třídy,
a to 3. A a 4. B, tuto tabuli nemají. Je to vůči těmto žákům
nespravedlivé. Rada města se dne 13.5.2013 zaobírala touto
skutečností a rozhodla poskytnout částku ve výši 100.000,- Kč
na zakoupení interaktivních tabulí. Můžeme prohlásit, že základní škola má nejmodernější možné vybavení.
starosta města
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Školní družina
V čase, kdy většina dětí odchází ze školy domů, jsou i takové, co tam zůstávají a využívají služeb naší školní družiny.
Letos je to celkem 58 dětí ve dvou odděleních v ranním a odpoledním provozu. Kromě potřebného odpočinku od školních
povinností je náplní družiny rozvíjení výtvarných a pracovních
dovedností dětí. Tyto činnosti jsou doplněny o hraní společenských a naučných her, čtení, poslech a zpěv písní, procházky,
spojené s poznáváním přírody a okolí školy. Letos jsme např.
navštívili zahradnictví, zašli se podívat na různá zvířata, viděli
jsme dokonce i hada. Velmi oblíbené jsou také sportovní aktivity na školním hřišti. V průběhu roku se žáci zapojují do práce
na výzdobě školy, do příprav vánočního jarmarku, pomáhají
na školní zahradě. Aktivně se podílíme na výukových ekoprogramech, pořádaných v rámci školy. Letos se nám podařilo
zpříjemnit dětem prostředí družiny novou výmalbou, obklady
a spoustou různých doplňků. Současně bychom rádi poděkovali všem rodičům za spolupráci, jmenovitě panu Mácovi za

rozlišovací dresy, paní Merhautové za materiál na výzdobu
školy, paní Ritterové za knihy a omalovánky i paní Volentiérové
za perníčky na vánoční jarmark.
Přejeme si, aby se u nás děti cítily dobře a čas, který zde
stráví, byl pro ně přínosem.
Veronika Chamerová, vedoucí školní družiny

Školní družina

Naučná stezka přírodní zahradou
Od ledna letošního roku realizujeme v naší základní škole
projekt „Naučná stezka přírodní zahradou“, který je podpořený
z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Na slavnostním zahájení projektu se sešli žáci, učitelé
i rodiče v naší tělocvičně. Program této akce byl zaměřen na
představení stromů a keřů keltského kalendáře, který bude
rovněž vysázen na naší školní zahradě.
Prezentace dřevin se ujaly všechny třídy se
ctí a zapojila se velká většina žáků pod vedením
svých třídních učitelů. V rámci projektu budujeme
na zahradě nové biotopy – bylinkovou spirálu,
habrové stavby, různé typy vyvýšených záhonů
a také pět zastavení nové naučné stezky s informacemi o rostlinách a stavbách na naší přírodní
zahradě. Na všech aktivitách se podílí žáci společně se svými učiteli. Chtěli bychom poděkovat za
materiální podporu městskému úřadu a všem rodičům, kteří nám přinesli rostliny do naší zahrady.
V květnu proběhne oblastní kolo soutěže

Ekoolympiáda, které se zúčastní žáci základních škol z blízkého okolí. Poděkování patří firmě Elektro Spáčil, jež nám pro
soutěžící opět věnovala krásné ceny.
Do konce školního roku nás ještě čeká audit Ekoškoly, při
němž bychom rádi již potřetí obhájili mezinárodní titul Eko
škola.
Mgr. Jitka Bublová

Ekotým na exkurzi s panem školníkem

Nezbývá než říct, že nový školník Základní školy Újezd u Brna, pan David Ondráček, se dostal do obrazu povinností školníka.
Je dobře, že spolupracuje s dětmi. Tato fotka je dokladem.
starosta města
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výukový program na LŠ Jezírko

Kdo bydlí v lese - výukový program na LŠ Jezírko

Večerníček na výletě - výukový program na LŠ Jezírko
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Žáci ze ZŠ v republikovém kole
Letos se již potřetí žáci naší základní školy zúčastnili soutěží
organizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. První soutěž s názvem Finanční gramotnost vychází
ze standardů tohoto předmětu a navazuje na jeho výuku ve
školách.
Seznamuje žáky se znalostmi, které jim umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních
situacích. V minulých letech se nám podařilo probojovat do
krajského kola, kde naši zástupci obsadili velmi pěkné 4. místo. Letos jsme skončili na čtvrtém místě v okresním kole.
Druhá soutěž pod názvem Sapere – vědět, jak žít testuje
a současně vzdělává čtyřkolovým systémem žáky 1. a 2. stupně základních škol a žáky středních škol v oblasti zdravého
životního stylu, včetně zdravé výživy (např. živiny v potravě,
zpracování a uchovávání potravin, příprava stravy, výživa
a prevence nemocí, poruch příjmu stravy, obezity apod.).
A právě zde jsme letos, v konkurenci 447 zúčastněných škol,
což představuje 28 273 žáků, zaznamenali nebývalý úspěch.
Družstvo ve složení Lukáš Mariánek, Michaela Melníková
a Kryštof Bartek zvítězilo v okresním i krajském kole a postoupilo do celostátního finále.
Žáci tak mohli navštívit honosné prostory jednacího
sálu Magistrátu hlavního města Prahy, kde se finále konalo.
A přestože jsme obsadili až dvanácté místo, je to pro nás velká
motivace do dalších let.

Je zřejmé, že snaha naší školy o budování zodpovědného
přístupu ke zdraví a životnímu prostředí má smysl a žáci si
odnášejí do života cenné informace.
Mgr. Stanislava Žáčková, vyučující ČJ a OV

Vánoční výstava v ZŠ dne 20. 12. 2012
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McDonald´s cup
V letošním školním roce již šestnáctým rokem je organizována sportovní soutěž McDonald´s cup. Jde o sportovní
akci pořádanou pro školní mládež, která nemá v celé Evropě
obdoby.
Akce je společným projektem společnosti McDonald´s,
MŠMT, FAČR (Fotbalová asociace ČR a AŠSK ČR - Asociace
školních sportovních klubů ČR). Každoročně tisíce školních
družstev, složených z žáků I. stupně základních škol, zápolí
mezi sebou ve dvou kategoriích minifotbalu. V kategorii A
hrají družstva žáků prvních až třetích ročníků, v kategorii B
soutěží družstva žáků čtvrtých a pátých ročníků. Stovky učitelů a trenérů zabezpečují organizaci turnajů od základních kol
až po celostátní finále.
Do této sportovní akce se od prvopočátku zapojuje i naše
škola. Výběry žáků naší školy se pravidelně účastní okrskových kol, v případě postupu i okresních finále. Od roku 2005
se naše škola aktivně zapojuje do organizace McDonald´s
cupu. Pro obě kategorie soutěží pořádá okrsková kola, kterých se účastní družstva základních škol z regionu Šlapanicko.

Naším garantem a organizátorem je pan učitel Mgr. Dalibor
Gold. Při organizování turnajů okrskového kola spolupracuje
s místním fotbalovým klubem SK Újezd u Brna. Klub dává
k dispozici své sportovní zázemí a poskytuje pomoc svých
členů při zabezpečení pořádání těchto turnajů.
I v tomto školním roce se podařilo zorganizovat turnaje
v obou kategoriích.
Dne 18.4.2013 proběhl turnaj kategorie B, za účasti družstev pěti škol, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Moutnice, ZŠ Těšany, ZŠ
Měnín, ZŠ Bílovice nad Svitavou. Družstvo naší školy skončilo
na druhém místě.
Dne 23.4.2013 byl pořádán turnaj kategorie A. Opět se ho
zúčastnilo pět základních škol, ZŠ Bílovice nad Svitavou, ZŠ
Moutnice, ZŠ Blažovice, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Měnín.
Na tomto turnaji obsadilo družstvo naší školy čtvrté místo.
Prvenství v obou kategoriích získala družstva ZŠ Bílovice nad
Svitavou.
Dalibor Gold

Turnaj kategorie B - 18. 4. 2013
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McDonald´s cup

Malí fotbalisté

brigáda zš

Žáci devátého ročníku při budování vyvýšených záhonů
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finanční vyúčtování dotace
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Skauti zvelebili přírodu okolo našeho města
kteří občané schopni nést
až na Starou horu, k železniční trati směrem k Sokolnicím, nebo k břehům
Litavy… Děti byly pilné
a nasbíraly více než 15
pytlů odpadu, z nichž byla
převážná většina plastů
- pet lahve, květináče,
zapalovače, igelity, ale
i disky z aut, staré koberce,
sklo aj. Nakonec jsme se
za odměnu posilnili výbornými klobáskami, které jsme dostali darem od
utajeného sponzora a zaDěti nasbíraly více než 15 pytlů odpadu
hráli si fotbálek na oratoři.
Děkujeme dárci za klobásky, obci za podporu, dětem za
V sobotu 27.4.2013 jsme se rozhodli po roce oslavit Den
jejich výdrž, a také všem z Vás, kteří kolem sebe udržujete
Země (20.4.). Jako tradičně jsme se vydali do blízkého okolí
pořádek. Věříme, že příště těch pytlů bude zase o něco méně!
našeho města a vysbírávali odpad, který do přírody nepatří. Je
Veronika
s podivem, kolik jsme ho tam zase našli a co všechno jsou ně-

Skauti
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JUDO
Naše paní ředitelka mateřské školy, paní Mgr. Markéta Markelová, je zcela určitě křehké tělesné
schránky, proto, když začala hovořit o svých aktivitách v judu, tak jsme se mnozí pousmáli. Zůstává
však faktem, že po návratu z Ameriky, kde obhájila 5. místo ve své váhové kategorii, se v letošním
roce zúčastnila Mistrovství Maďarska veteránů, kde získala II. místo a dále na Mistrovství Slovenska
v měsíci dubnu získala I. místo. Gratulujeme.
starosta města

Pohár

První místo v judu

Diplom

sk újezd u brna
Vážení sportovní přátelé,
po dlouhé zimě jsme se dočkali příznivějších klimatických podmínek a naše
kroky zamířily na „zelený“ trávník sportovního areálu. Nepřízeň počasí a nekvalitní hrací plochy v celém regionu zapříčinily odložení řady sportovních klání, což
znamená zvýšenou časovou náročnost
na hráče, sportovní zázemí a organizaci
aktivit v nadcházejícím období. Prakticky
každý týden budou naše týmy absolvovat
zápasy i v pracovních dnech, máme se
tedy nač těšit.
Mládež
Výkonný výbor SK Újezd u Brna rozhodl
o restrukturalizaci rozpočtu výrazně ve prospěch mládežnických kategorií. Až do loňského roku byl z hlediska finančních
toků upřednostňován tým mužského „áčka“, což se však
v dlouhodobém horizontu jevilo jako finančně neudržitelné,

Přípravka

a proto vedení občanského sdružení změnilo strukturu financování se zacílením na újezdskou mládež. Primárně byli
osloveni renomovaní specialisté na výcvik fotbalových dovedností, kteří kromě obecné výchovy kvalitativně významně
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sk újezd u brna
posílili personální kapacity realizačních týmů. Na skrovném
plácku v Újezdě v současné době uvidíte osobnosti, které působily v brněnské fotbalové „zbrojovce“ či Spartě Brno. Mimo
personálních kapacit budujeme také materiální zázemí. Mladí
dostali nové hrací balóny, připravujeme jednotné tréninkové soupravy, doplňky k hráčským dresům a další drobnosti.
Naším cílem je vychovat novou generaci šikovných fotbalistů
s respektem k tradičním hodnotám a k pozitivnímu vztahu ke
klubu a městu. Vypěstovat v našich mladých přirozenou hrdost a zájem o sportovní i společenskou činnost.
Investice
V několika posledních letech se snažíme být aktivní i v investiční činnosti, pochopitelně veškeré kroky konzultujeme
s vlastníkem pozemku (město Újezd u Brna), který nám ve
většině případech vyjde vstříc. V loňském roce se nám za

výrazného finančního přispění městského úřadu a Jihomoravského kraje podařilo zrekultivovat hrací plochu, pořídit
bezpečné přenosné branky a pořídit nový vstupní objekt pro
výdej vstupenek. V letošním roce jsme v rámci dotačního
titulu „Zkvalitnění sportovní infrastruktury Jihomoravského
kraje“ požádali o dotaci na vybudování nových krytých střídacích laviček a možná se dočkáme i nového ozvučení areálu.
Především však chceme vybudovat jednoduchou tréninkovou
plochu, kam bychom nasměrovali naše aktivity v období
nepříznivých meteorologických podmínek. Plánujeme „hřišťátko“ plně otevřít veřejnosti, neboť naše město neskýtá příliš
možností sportovního vyžití. Doufám, že Vám budeme schopni nabídnout i kvalitní kopanou. Zejména doporučuji sledovat
výkony našich malých žáčků.
Mgr. Radek Řeřicha, předseda SK Újezd u Brna

Žáci

SHM Újezd u Brna – florbal: souhrn sezóny 2012/2013
Velmi čerstvou novinkou ve sportovních luzích a hájích
našeho města je mistrovský titul místního florbalového týmu
s prozaickým názvem SHM Újezd u Brna, který působí na kolbištích amatérské florbalové ligy v Brně (AFL Brno). Máte-li
chuť, seznamte se s tímto týmem i průběhem uplynulé sezóny
na následujících několika řádcích.
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Nejstarší zmínky z klubové historie sahají snad až někam
do roku 2001, nicméně v současném složení tým působí
řekněme od roku 2007, kdy obnovil svoje fungování na poli
amatérské florbalové ligy, a za tu dobu si získal respekt nejednoho soupeře. S aktuální sestavou se můžete seznámit na
níže přiložené fotografii, kde jsou uvedeny i posty jednotlivých

SHM Újezd u Brna – florbal: souhrn sezóny 2012/2013
hráčů. Jak si můžete všimnout, základní turnajová soupiska
a po první porážce v sezóně, která přišla v ten nejnevhodnější
čítá celkem osm hráčů do pole a dva brankáře. Zatímco turmoment, totiž v semifinále, jsme se museli spokojit pouze se
najová morálka týmu byla letos příkladná, ta tréninková je
třetím místem.
o poznání horší, zde se ale naštěstí můžeme spolehnout na
S příchodem roku 2013 se naše sezónní putování přechýpodporu dalších místních nadšenců. I přesto však zejména
lilo do své druhé poloviny a v dobré se obrátily i naše výkony.
prostor mezi třemi tyčemi často zeje prázdnotou, respektive je
Zejména tři následující turnaje (pátý, šestý a sedmý) byly plně
obsazen dřevěným brankářem, a proto si touto cestou dovoluv naší režii, a tak bylo již po tom sedmém jasné, že titul popujeme oslovit případné zájemce o tento post. Tréninky se konají
tuje k nám, neboť jsme byli díky velkému náskoku již nedokaždou neděli v 18 až 20 hodin.
stižní. Snad jen korupční aféra a následný bodový odpočet by
Nyní se však již vydejme po stopách přibližně osmiměsíčnás mohl o ligové vítězství připravit. To se však nestalo a ani
ního putování našeho týmu za vysněným pohárem pro mistra
stát nemohlo. Navíc jsme i turnaj osmý dokázali, i když po
soutěže. Tato cesta čítala celkem devět zastávek v podobě díltěsných výsledcích a se štěstím, vyhrát.
čích turnajů, na kterých týmy bojovaly o body do celkové taZraky všech se pak upínaly k vyvrcholení celé sezóny
bulky. Již před vypuknutím turnajových klání nás bookmakeři
v podobě devátého turnaje spojeného s vyhlášením vítězů.
vzhledem k výsledkům z předcházejících sezón řadili mezi
Dnem D byl 21. duben. Na samotném datu by nebylo nic
hlavní kandidáty na příčku nejvyšší a jak se později ukázalo,
divného, kdyby ovšem o den dříve neproběhl oblíbený košt
nemýlili se. Hned na prvním turnaji jsme sice ztratili body za
vín, kterého se účastnila valná část našeho týmu. A snad práremízu ve skupině, ale to nám nezabránilo jej nakonec celý
vě s tím spojené porušení životosprávy mělo negativní dopad
vyhrát a získat tak první malý pohárek. Na druhém turnaji
na naše výkony, když zisk pouhých devíti bodů ze čtrnácti
jsme byli velmi suverénní a po výhrách 10:3, 11:1, 6:0 a 4:3
možných znamenal náš nejméně povedený zápis v rámci celé
jsme slavili druhé
turnajové vítězství
a zvýšení náskoku
na čele tabulky.
Zlatý hattrick jsme
rovněž bez ztráty
kytičky zkompletovali hned na turnaji třetím, a tak
média pomalu
začínala spekulovat, jestli se nám
podaří
vyhrát
všech devět turnajů. Bohužel opak
byl pravdou. Na
posledním turnaji
v roce 2012 a celkově čtvrtém jsme
od začátku ne- Horní řada zleva: Bílek Vlastimil (obránce), Jakubec Petr (obránce), Šafařík Jan (útočník), Sekanina Ondřej
předváděli dvakrát (útočník), Fasora Radek (obránce). Spodní řada zleva: Hladký Bohdan (útočník, kapitán a manažer týmu),
světoborný florbal Kaválek Tomáš (útočník), Husák Jindřich (brankář), Hladký František (obránce), Kyselka Václav (brankář).
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SHM Újezd u Brna – florbal: souhrn sezóny 2012/2013
sezóny. To jsme si však vynahradili při následném vyhlášení,
kdy jsme kromě velkého poháru za celkové vítězství obdrželi
i sadu triček s nápisem „MISTŘI LIGY“. Kromě toho nás hřál
u srdce i pohled na individuální statistiky: První čtyři místa
v kanadském bodování soutěže si totiž mezi sebe rozdělili
všichni čtyři naši útočníci, přičemž na samotném vrcholu
stanul Tomáš Kaválek. A mezi prvních 21 hráčů se vměstnali
i všichni naši obránci, což podtrhuje týmové pojetí hry našeho
celku.
V samotném závěru nezbývá než se rozloučit slíbenou týmovou fotografií a pozvánkou k příští sezóně, která bude startovat pravděpodobně v září tohoto roku. Jak se říká, obhajoba
je vždy těžší než první vítězství, a navíc k nám z nižší soutěže
postoupí dva jistě ambiciózní celky, takže nás čeká jistě mnoho zajímavých sportovních zážitků. Více informací najdete na
internetových stránkách http://shmujezd-florbal.webnode.
cz/ a http://afl brno.cz/.
Vlastimil Bílek, xcbilekv@fch.vutbr.cz

inzerce

Platnost letáku prodloužena do konce června 2013.
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