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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
tuto souhrnnou zprávu jsem nechal připravit proto, že
máte právo znát stav města Újezd u Brna. Nehodlám z této
zprávy dělat jakékoliv závěry, protože po zhlédnutí této zprávy
jste schopní si závěry udělat sami. Jsem zvyklý na to, že jsem
podrobován přísnému drobnohledu, mnohdy na hranici pomluvy, ale nechť ti, kteří tak činí, přiloží ruku k dílu ne pouhou
kritikou, ale také prací. Žádám Vás, abyste se zamysleli, a pokud máte jakékoliv dobré nápady a podněty, budu velice rád,
když přispějete, a tak budete mít přímý vliv na životě města.
Věřte, že se kritizuje lehko. Kritika je oprávněná, pokud
oprávněné požadavky občanů nejsou naplněny. Podívejte se
jenom na poskytované služby:
1) Odvoz k lékaři;
2) Práce sociálně-zdravotní komise;
3) Práce kulturní komise;

4) Práce se sociálně slabými (sociální ubytovna);
5) Prosazení autobusové linky IDS č. 40, která propojuje Brno
s Újezdem;
6) Pastelkovné - 1.000,- Kč;
7) Příspěvek při narození dítěte - 5.000,- Kč;
8) Pohřebné - 5.000,- Kč;
9) Sběr jarního a podzimního bioodpadu ze zahrad;
10) Práce s Nadačním fondem ZŠ.
Věřte, že v Újezdu u Brna není jediného pracovníka města,
který by lenošil.
V závěru se vyjádřím k vlastnímu provozu městského úřadu.
Běžte se podívat do sousedních obcí, např. Sokolnice – úřední a neúřední hodiny. Podívejte se na naše, není jediný den, který by byl
neúřední a nemůže říct jediný občan, když potřeboval, že jsem ho
nepřijal. Z práce většiny úředníků mám radost.
starosta města

OBDRŽENÉ DOTACE V ROCE 2015
Mobilní kompostárna s technologií kompostování ve vacích v ceně 6.569.317,00 Kč,
spolufinancovaná z Evropské unie (FS) ve výši
4.412.804,75 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ve výši
259.576,75 Kč.
Přístavba mateřské školy – jedné třídy za cenu 4.812.536,85 Kč,
spolufinancovaná z Evropské unie prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod ve výši 3.561.844,46 Kč.

Zateplení tělocvičny ZŠ včetně výměny otvorových výplní za cenu
4.068.247,00 Kč, spolufinancované z Evropské unie (FS) ve výši
2.961.554,70 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ve výši
174.209,10 Kč.
Zateplení objektu Radnice včetně výměny otvorových výplní za cenu
4.177.446,00 Kč, spolufinancované z Evropské unie (FS) v předpokládané výši 2.257.041,00 Kč.
Celkem: 33 254 577,61 Kč

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o městu:

Adresa:
Právní forma:
IČO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Město – územně samosprávný celek
00282740
544 224 336, 544 224 218
544 224 778
info@ujezdubrna.cz
základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
4925641/0100

Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2015:
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2015:

3.168
3.175

Počet členů zastupitelstva v roce 2015:
Počet veřejných zasedání:

15
6
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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
V roce 2015 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí,
komise kulturní (komise pro kulturu a školství), komise sociální a zdravotní, komise pro sport a komise likvidační.

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci
Financování

Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda je počítačově zpracována programem
TRIADA MUNIS 2000.

Struktura skutečných příjmů a výdajů
rozpočtu za rok 2015 v Kč je následující:
Daňové příjmy
38 579 202,81 Kč
Nedaňové příjmy
13 163 196,47 Kč
Kapitálové příjmy
127 350,50 Kč
Přijaté transfery
29 325 401,52 Kč
Konsolidace příjmů
15 255 841,12 Kč
Příjmy celkem
65 939 310,18 Kč
po konsolidaci

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2015:
Městské zastupitelstvo v roce 2015 nevydalo nové Obecně
závazné vyhlášky.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz
o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet za rok 2015
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 25. 11. 2014 do
15. 12. 2014. Rozpočet na rok 2015 byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 3, bod č. 2 dne 15. 12. 2014.

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financováním salda
příjmů a výdajů:

42.130,60 tis. Kč
49.297,40 tis. Kč
7.166,80 tis. Kč

V průběhu roku bylo schváleno 14 rozpočtových opatření,
kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu.

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu
po změnách za rok 2015 v Kč je následující:
Daňové příjmy
31 958 700,00 Kč
Nedaňové příjmy
11 525 000,00 Kč
Kapitálové příjmy
44 100,00 Kč
Přijaté transfery
29 325 500,00 Kč
Konsolidace příjmů
15 255 900,00 Kč
Příjmy celkem
57 597 400,00 Kč
po konsolidaci
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem
po konsolidaci
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56 108 600,00 Kč
25 244 800,00 Kč
15 255 900,00 Kč
66 097 500,00 Kč
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Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem
po konsolidaci

-8 500 100,00 Kč
8 500 100,00 Kč

52 110 086,58 Kč
23 260 953,12 Kč
15 255 841,12 Kč
60 115 198,58 Kč

Saldo příjmů a výdajů
5 824 111,60 Kč
po konsolidaci
Financování
-5 824 111,60 Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadě u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů
a výdajů.
Majetek města – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace – plánu
inventur, který vydal starosta města dne 23. 10. 2015. Zpráva
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2015
byla projednána na zasedání Rady města dne 11. 1. 2016.
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 589.760.865,30 Kč.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
Účetní závěrka Města Újezd u Brna
Hospodářský výsledek za rok 2015 činí
12.669.582,57 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky
jsou obsaženy v příloze č. 3 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadě v kanceláři účetní úřadu.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od
svého zřizovatele v roce 2015 dotaci na provoz ve výši
2.317.000,00 Kč. V květnu byl škole navýšen rozpočet
o částku 3.000,00 Kč na odměny pro výherce soutěže k výročí upálení Mistra Jana Husa a na odměny pro nejlepší žáky.
Dále byl navýšen rozpočet v září o 61.000,00 Kč jako příspěvek
na „ošatné“ pro zaměstnance školy.
Na školném ve školní družině se vybralo celkem 44.650,00
Kč a za sběr starého papíru jsme od firmy A.S.A. obdrželi částku 37.826,00 Kč.
Základní škola přijala 2 finanční dary od Sdružení TEREZA, první ve výši 10.000,00 Kč na ekologické výukové programy a druhý,
rovněž ve výši 10.000,00 Kč, na rozvoj environmentální výchovy
v rámci projektu mezinárodní odpadové kampaně „Litter Les“.
Ve spolupráci s firmou B.I.B.S., a.s. čerpala škola dotaci ve
výši 424.903,60 Kč v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů
v prostředí cloudu“. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno
20 ks tabletů, výukový software pro pedagogy EduBase a pedagogové absolvovali semináře na využití tabletů ve výuce.
Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány a řádně vyúčtovány, monitorovací zprávy byly schváleny.
Další dotace z OPVK ve výši 428.973,00 Kč byla naší škole
poskytnuta v červenci v rámci projektu Duhová škola 2015.
Z této dotace byl uhrazen výukový pobyt v zahraničí pro pedagoga, jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii
a byly zakoupeny knihy do čtenářských dílen pro žáky na
prvním i na druhém stupni ZŠ. Také tyto finanční prostředky
byly vyčerpány a řádně vyúčtovány, monitorovací zpráva byla
schválena dne 2. 2. 2016.
Dotace z MŠMT na rok 2015 činily 13.968.617,00 Kč, z toho
jsme musely vrátit 0,15 Kč jako nedočerpanou vratku.
Za školu platíme měsíčně zálohy na plyn ve výši
38.670,00 Kč, při vyúčtování nám byl vrácen přeplatek ve výši

110.360,91 Kč a za celý rok jsme zaplatili celkem 364.865,94
Kč. Za tělocvičnu platíme měsíčně 22.750,00 Kč, za celý rok
jsme zaplatili celkem 211.623,38 Kč a při vyúčtování nám byl
vrácen přeplatek ve výši 89.637,62 Kč. Za elektřinu jsou nám
faktury s vyúčtováním zasílány měsíčně, takže zálohy neplatíme. Za celý rok jsme zaplatili za elektřinu celkem 436.604,34
Kč. Za odběr vody jsme zaplatili oproti předcházejícímu roku
o něco méně, celkem 66.665,56 Kč.
O hlavních prázdninách jsme provedli kompletní rekonstrukci podlah v kabinetech přírodopisu a matematiky, opravu
elektroinstalace a vymalování v kabinetu přírodopisu v celkové hodnotě 128.442,00 Kč. Do kabinetu přírodopisu byl
zakoupen i nový nábytek v hodnotě 98.034,00 Kč a do obou
kabinetů nové regály za 31.174,00 Kč. V prosinci jsme ještě
zrekonstruovali podlahu a opravili elektroinstalaci v kabinetu
českého jazyka v celkové hodnotě 34.794,00 Kč. Do kabinetu byly zakoupeny nové psací stoly s kontejnery v hodnotě
20.049,70 Kč a nový regál v hodnotě 8.588,00 Kč. Z důvodu
bezpečnosti byla do vchodu u školní družiny nainstalována
bezpečnostní kamera v hodnotě 13.547,00 Kč.
Výsledek hospodaření základní školy za rok 2015 v hlavní
činnosti skončil ziskem ve výši 185.921,28 Kč a v doplňkové
činnosti ziskem 50.534,75 Kč, celkově tedy činí hospodářský
výsledek částku 236.456,03 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci ZŠ jsou obsaženy v příloze
č. 4 k nahlédnutí na městském úřadě 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 2015 od svého zřizovatele dotaci na provozní
výdaje ve výši 952.000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že byla od
1. 2. 2015 otevřena v MŠ 1 nová třída, rozpočet byl navýšen
oproti předcházejícímu roku o 52.000,00 Kč.
Výnosy za školné se také navýšily na 326.300,00 Kč.
Z těchto peněz se nakoupily pro děti především naučné knihy,
CD a DVD, didaktické hračky a stavebnice, výtvarný materiál
a další pomůcky pro práci s dětmi – celkem za 83.785,42 Kč.
Mateřská škola se také aktivně zapojila do sběru starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 13.048,00 Kč.
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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
V měsíci březnu obdržela mateřská škola mimořádnou
dotaci ve výši 266.000,00 Kč na pořízení nábytku (stolky,
židličky, lehátka, šatní skříňky, apod.) do nové třídy. Mimo
nábytek byla nová třída vybavena také kobercem, ručníky,
vybavením do kuchyně (talíře, příbory, aj.) v celkové hodnotě 63.011,00 Kč. V měsíci říjnu byla do nové třídy zakoupena
nábytková policová stěna (úložný prostor na výtvarné potřeby a didaktický materiál) v hodnotě 57.427,00 Kč, která byla
uhrazena z prostředků investičního fondu. V prosinci byla ještě
do kuchyňky zakoupena myčka nádobí a pro paní školnice se
zakoupila nová žehlička, sušička prádla a úložná skříň na prádlo.
V září obdržela MŠ další dotaci ve výši 24.770,00 Kč jako
příspěvek na oblečení pro zaměstnance školy.
MŠ platí měsíčně zálohy na plyn ve výši 25.140,00 Kč.
Celkové náklady na spotřebu plynu činily v loňském roce
310.260,00 Kč, při vyúčtování spotřeby v měsíci březnu nám

byl vrácen přeplatek ve výši 57.410,60 Kč. Faktury s vyúčtováním odběru elektřiny nám chodí od dodavatele každý měsíc,
proto jsme požádaly o zrušení platby záloh. Celkové náklady
na spotřebu elektřiny za celý rok činily 108.317,00 Kč. Náklady na vodu se proti loňskému roku mírně zvýšily, celkem na
38.173,97 Kč.
Z MŠMT obdržela mateřská škola dotaci ve výši
4.879.578,00 Kč. Tato dotace byla beze zbytku vyčerpána.
Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 29.977,50 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci MŠ jsou obsaženy v příloze
č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj. MŠ
a ZŠ. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje
a dotace poskytnuté
Poskytovatel
ÚZ Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Vráceno
Úřad práce ČR
13101
899 169,00
899 169,00
0,00
Úřad práce ČR
13013
8 128,00
8 128,00
0,00
Úřad práce ČR
13234
430 854,00
430 854,00
0,00
ROP NUTS Jihovýchod – Přístavba mateřské školy
86505 3 561 844,46
3 561 844,46
0,00
– jedné třídy, spolufinancování z EU
SFŽP – Zateplení objektu Tělocvičny ZŠ Újezd u
90877
170 048,60
170 048,60
0,00
Brna včetně výměny otvorových výplní
SFŽP – Zateplení objektu Tělocvičny
ZŠ Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní,
15835 2 890 826,20
2 890 826,20
0,00
spolufinancování z EU (FS)
SFŽP – Pořízení mobilní kompostárny s technologií
90877
259 576,75
259 576,75
0,00
kompostování ve vacích
SFŽP – Pořízení mobilní kompostárny s technologií
15839 4 412 804,75
4 412 804,75
0,00
kompostování ve vacích, spolufinancování z EU (FS)
SFŽP – Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna
včetně výměny otvorových výplní, spolufinanco15835
51 146,64
51 146,64
0,00
vání z EU (FS)
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2015 na základě schváleného
a upraveného rozpočtu
Organizace
Částka v Kč Účel
Členský příspěvek o.p.s. Austerlitz
9 504,00
Členský příspěvek Svaz měst a obcí
10 765,40
SK Újezd u Brna
112 000,00 Práce s dětmi, údržba hrací plochy
NF Jamiro
25 000,00 Na činnost s dětmi, houslová soutěž
Svaz diabetiků
10 000,00 Na činnost organizace
Salesiánské hnutí mládeže
31 000,00 Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
Nadační fond ZŠ
35 000,00 Práce s dětmi
TJ Sokol
78 2400,00 Práce s dětmi, nátěr plotu, házená, volejbal
Junák
18 000,00 Práce s dětmi a materiální vybavení organizace
OS Rybáři
37 000,00 Činnost sdružení a práce s dětmi
DPS Sokolnice
37 000,00 Zooterapie
Újezdská Rozmarýna, z.s.
22 000,00 Činnost folklorního sdružení
OS Naše malé dítě
2 500,00 Ukončení činnosti sdružení
K2001
50 000,00 Život ve stínu šibenice
Anna Eliášová
30 000,00 Babské hody
Evangelická farnost farnost
213 509,50 Oprava střechy kostela v Újezdě u Brna
Římskokatolická farnost
5 000,00 Farní den
SDH Újezd u Brna
7 977,00 Dětský den, oslavy 130. výročí sboru
Chasa Újezd
30 000,00 Petropavelské hody
Tylovo divadlo
40 000,00 Uvedení divadelní hry
Občanské sdružení ADRA
7 800,00 Na bangladéšské děti - Khya
Občanům
1 097,00 Sociální výpomoc
DSP Kometa
5 000,00 Pohár Mistra Jana Husa
Celkem bylo v roce 2015 poskytnuto na dotacích
813 392,90 Kč.

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo
příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci
příspěvku jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného ve „Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku,
resp. dotace z rozpočtu města“. Všechny dotace byly ve stanovených termínech vyúčtovány.
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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
Stav úvěrů ke dni 31. 12. 2015
V roce 2015 byl otevřen jeden nový úvěrový účet na předfinancování dotačního programu SFŽP na akci „Pořízení mobilní

kompostárny“. Byly splaceny úvěry na smuteční síň, budovu
Telecomu.

Úvěrující banka
Účel
Částka
KB Brno – venkov
stavba ČOV
3 158 000,00
KB Brno – venkov
nákup domu č. p. 170
2 595 030,00
KB Brno – venkov
nákup kompostárny
1 477 175,50
KB Brno – venkov
přístavba třídy MŠ
174 655,54
Celkem ke dni 31. 12. 2015
7 404 861,04
Výběrová řízení v roce 2015
214.697,00 Kč a pořízení elektrického kladkostroje za cenu
Město v roce 2015 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné 48.068,00 Kč. Poplatky za vedení účtu byly ve výši 956,80 Kč.
zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
„Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna – Projektová
města
za rok 2015
dokumentace“, „Pořízení mobilní kompostárny“ a jiné akce.
Přezkoumání
hospodaření provedla Firma TOP AUDITING
Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek malého
s.r.o. Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č. 47, na základě
rozsahu nebyly zjištěny nedostatky.
uzavřené smlouvy ze dne 04.10.2010 a dodatku č. 1 ze dne
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou
03.07.2013 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou
činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR č. 0098,
Město je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH na
licence auditora ÚDVA č. 236). Přezkoumání jménem audistočné, poplatek z KTV, za hlášení MR, za poplatky na sběrném
torské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Ing. Petra
dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
Šťastná, Bc. Leona Ratajská a Vladimír Šrytr.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
Město Újezd u Brna ke dni 31. 12. 2015 vykazuje na
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celpozdějších předpisů, v termínu od 31. 8. 2015 do 2. 9. 2015 (příkové výši 14.556.951,10 Kč, na účtu u ČSOB zůstatek
prava dokladů a dílčí přezkum) a od 10. 2. 2016 do 11. 2. 2016
163.560,92 Kč, na účtu u ČNB zůstatek ve výši 144.584,47
(provedeny závěrečné práce a vypracování zprávy o výsledKč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených
ku přezkoumání hospodaření za rok 2015).
peněžních ústavů ke dni 31. 12. 2015.
V roce 2014 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Závěr z přezkoumání
města zřízen běžný účet u Komerční banky, a.s., na kterém
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
jsou vedeny finanční prostředky Fondu financování a obb) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad
novy vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu
na hospodaření územního celku v budoucnosti,
činí k 31. 12. 2015 částku 953.083,86 Kč. Zůstatek účtu 236
c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku
navazuje na výpis z banky ke dni 31. 12. 2015. Příjmy fondu
a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územbyly v roce 2015 tvořeny převodem finančních prostředků ve
ního celku:
výši 1.247.778,00 Kč a úrokem z účtu ve výši 99,46 Kč. Výdaje
Ukazatel
Podíl v %
fondu v roce 2015 představovaly opravy ve výši 164.045,80 Kč.
Jednalo se o opravy ČOV - kyslíkových sond, provzdušnění,
Podíl pohledávek na rozpočtu
1,89
čerpadel, dmychadel, česlí, a další. Výdaje na nákup vybaPodíl závazků na rozpočtu
5,32
vení ČOV činily 46.742,00 Kč – tlaková myčka, dávkovací
Podíl zastaveného majetku na celkovém
0,94
čerpadlo. Investiční výdaje ve výši 262.765,00 Kč předstamajetku
vují zokruhování vodovodu ulice Nádražní, 9. května ve výši
Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
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INVESTICE 2015
Nákup dlouhodobého majetku 2015
Přestavba knihovny a bytů
Nádražní 170
Zateplení tělocvičny ZŠ včetně
výměny otvorových výplní
- spolufinancováno z dotace FS
ve výši 2.921.554,70 Kč
a dotace SFŽP ve výši 174.209,10 Kč
Útulek pro zvířata
Zateplení štítu č. p. 590
Prodloužení veřejného osvětlení
U Hřiště
Venkovní knihovna v parku
JUDr. Haluzy
Zálivy, přechody ulice Komenského
Kolumbárium
Kovaná mříž kolem sochy
Sv. Jana z Nepomuku
Garáž pro čisticí vůz
Rekonstrukce hasička
Měřidla tepla penzion,
byty 876, 961
Zateplení radnice včetně výměny
otvorových výplní
- spolufinancováno z dotace FS
v předpokládané výši 2.527.041,- Kč

5 503 417,72 Kč

4 069 247,00 Kč
244 869,18 Kč
211 850,00 Kč
126 334,00 Kč
296 837,00 Kč
1 673 196,46 Kč
261 937,54 Kč
25 500,00 Kč
1 061 734,04 Kč
84 551,00 Kč
283 474,00 Kč
4 177 446,00 Kč

Silniční zametač,
přední zvedací zařízení
Server HP PL DL360pG9
Lustr do obřadní síně
Přívěsný vozík s plachtou - hasiči
Šestivěžová Multi maxi sestava
- park
Lanová otočná pyramida - hnízdo
Skupinová houpačka Maxi
Lanová dráha
Kladkostroj závěsný ČOV
Kopírka Minolta
Barový pult Rychta
Mobilní kompostárna
s technologií kompostování
ve vacích - spolufinancováno
z dotace FS ve výši 4.412.804,75
a dotace SFŽP ve výši 259.576,75 Kč
Plastová hrací plocha
před Klubovnou dětí a mládeže
Celkem
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120 999,00 Kč
117 133,40 Kč
85 500,00 Kč
494 525,10 Kč
149 538,54 Kč
102 797,35 Kč
114 274,72 Kč
41 227,25 Kč
41 050,79 Kč
71 000,00 Kč
6 569 317,00 Kč
237 320,00 Kč
26 277 607,09 Kč

Takto jsme hospodařili a obohatili město o kvalitu vybavení,
které je, věřte, zapotřebí. Na většinu věcí z toho jsme získali
dotace.

První cesta nového traktoru za řízení starosty
Nový traktor města
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112 530,00 Kč

INVESTICE 2015
Nákup drobného dlouhodobého majetku 2015
SW Pohoda
Zametací kartáč Dakr SB 100
Sběrná nádoba Dakr SB 100
Dřevěná pergola - DPS
Stůl - pergola DPS
Lavice - pergola DPS
Vyhřívané zrcadlo - Rychmanov
Čalouněná křesílka
Detektor alkoholu
Stojan na odpadkový koš včetně
nádoby Brož
Křeslo Futurum 050 šedá
s područkami
Mapa Hasiči
Rotavátor TR430D Husqarna
Lednice Indesit TFAA10
Vysavač Profi
Mapa Panovníci
Mapa Svět
Zabezpečovací zařízení Rychta
Křovinořez FS 460 C-EM
Laminátor
Leitz iLam Touch Turbo A4
Nádoba na bio odpad 1100l
Pračka Siemens WM 14E496
PickUp jeřáb SX 2000-A (hever)
Vybavení knihovna Nádražní 170
Regály na knihy
- venkovní knihovna
Stůl - venkovní knihovna
Dávkovací čerpadlo ČOV
Pračka Siemens WM 14E496 - DPS
Soubor 3 horolezeckých stěn
Kombinace hrazdy, šplh
Bradla

7 980,20 Kč
21 990,00 Kč
7 000,00 Kč
39 325,00 Kč
7 623,00 Kč
12 100,00 Kč
16 848,00 Kč
44 189,20 Kč
5 080,00 Kč
6 011,00 Kč
7 466,00 Kč
4 499,00 Kč
31 170,00 Kč
4 499,00 Kč
4 499,00 Kč
8 854,00 Kč
3 099,00 Kč
15 000,00 Kč
25 890,00 Kč
5 542,02 Kč
50 820,00 Kč
11 999,00 Kč

6 860,64 Kč
419 624,23 Kč
25 410,00 Kč
10 842,00 Kč
12 707,41 Kč
11 999,00 Kč
35 430,15 Kč
24 618,14 Kč
10 313,00 Kč

Světelný LED box 700x700 - MP
Zahradní lavičky
Zahr. lavička s opěr. - dřevo
Dunaj 4-8
Stojan na odpadkový koš
s nádobou Dunaj 4-8
Odpadkový koš Max s víkem
Dunaj 4-8
Tiskárna Canon i-Sensys
LBP7780Cx
Pamětní deska
u sochy sv. Jana z Nepomuku
Dopravní zrcadlo
Nabíječ, konzervátor
Hvězda malá - vánoční výzdoba VO
Tlakový čistič RE 281 Plus
Mapa světa
Mapa ČR
Mapa - Dětský svět
Úklidový vozík
Jídelní stůl
Židle 1800 LEI černá
Mapa - Evropa stř. polokoule
Mapa obří - Svět
Mapa Panovníci
Mapa - Dětský svět
Mapa - Dětský svět
Mapa obří - ČR
Mapa Svět
Drobný majetek s pořizovací cenou
do 3.000,00 Kč
Celkem

8 894,00 Kč
42 980,00 Kč
4 847,96 Kč
32 492,48 Kč
4 666,56 Kč
14 400,21 Kč
4 500,00 Kč
8 493,00 Kč
20 441,00 Kč
66 256,96 Kč
27 381,23 Kč
5 600,00 Kč
5 900,00 Kč
3 100,00 Kč
8 030,00 Kč
3 825,85 Kč
7 311,00 Kč
3 419,00 Kč
5 756,00 Kč
4 499,00 Kč
3 223,50 Kč
3 223,50 Kč
6 019,00 Kč
3 099,00 Kč
69 491,78 Kč
1 267 139,02 Kč
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ROZESTAVĚNÉ STAVBY A STAVBY DOKONČENÉ KE DNI 31. 12. 2015
org.

zařazeno
ke dni
ke dni od 1. 1. 2015
čerpaná placeno z rozcelkem
v 2015 31. 12. 2015
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
dotace počtu města
19 150,00 3 014 298,90 3 033 448,90
0,00 3 033 448,90 3 010 063,90
23 385,00
165 245,00
1 000,00 166 245,00
0,00
166 245,00
0,00 166 245,00
0,00
237 320,00 237 320,00
0,00
237 320,00 237 320,00
0,00
195 358,00 6 373 959,00 6 569 317,00 4 672 381,50 1 896 935,50 6 569 317,00
0,00
59 566,00
59 566,00
0,00
59 566,00
0,00
59 566,00
23 392,00
0,00
23 392,00
0,00
23 392,00
0,00
23 392,00

0 Obecné
1 Revitalizace Sv. Jan
2 Povrch hřiště v parku
3 Kompostárna
4 Střelnice
5 Výtah ZŠ
Nákup domu č. p. 170
6
6 690 059,45 2 667 358,27 9 357 417,72
45 000,00 9 312 417,72 9 357 417,72
0,00
- rek. na knihovnu a byty
7 Zateplení tělocvičny
4 069 247,00
0,00 4 069 247,00 3 135 763,80
933 483,20 4 069 247,00
0,00
8 Zateplení radnice
86 890,00 4 090 556,00 4 177 446,00 2 527 041,00 1 650 405,00 4 177 446,00
0,00
Přestavba
9
0,00
89 473,00
89 473,00
0,00
89 473,00
0,00
89 473,00
Komenského 144
10 Vodovod
0,00
211 938,00 211 938,00
0,00
211 938,00
0,00 211 938,00
Nádstavba ubytovna
11
74 780,00
21 300,00
96 080,00
0,00
96 080,00
0,00
96 080,00
pro soc. slabé
12 Most přes Litavu
113 000,00
113 000,00
0,00
113 000,00
0,00 113 000,00
13 Vojenský objekt
649 655,00
0,00 649 655,00
0,00
649 655,00
0,00 649 655,00
14 Multifunkční sportoviště
513 791,00
79 870,00 593 661,00
0,00
593 661,00
0,00 593 661,00
15 Přestavba ubytovny SK
64 500,00
143 580,00 208 080,00
0,00
208 080,00
64 500,00 143 580,00
16 Bytové domy v parku
24 000,00
0,00
24 000,00
0,00
24 000,00
0,00
24 000,00
17 Soc. ubytovna - vojáci
30 250,00
0,00
30 250,00
0,00
30 250,00
0,00
30 250,00
18 Cesta k voj. areálu
8 800,00
55 271,00
64 071,00
0,00
64 071,00
0,00
64 071,00
19 Měřidla penzion
0,00
155 756,05 155 756,05
0,00
155 756,05 155 756,05
0,00
20 Podzemní kontejnery
0,00
44 907,00
44 907,00
0,00
44 907,00
0,00
44 907,00
21 Psinec
203 724,18
41 145,00 244 869,18
0,00
244 869,18 244 869,18
0,00
22 Garáž - čisticí vůz
754 794,50
306 939,54 1 061 734,04
0,00 1 061 734,04 1 061 734,04
0,00
23 Kolumbárium
0,00
261 937,54 261 937,54
0,00
261 937,54 261 937,54
0,00
24 Mobilní knihovna
20 000,00
488 687,00 508 687,00
0,00
508 687,00 508 687,00
0,00
25 Zálivy Komenského
1 666 753,21
6 443,25 1 673 196,46
0,00 1 673 196,46 1 673 196,46
0,00
26 ZTV Za Tratí
64 000,00
21 294,00
85 294,00
0,00
85 294,00
0,00
85 294,00
27 Revitalizace Nad Sklepy
152 926,00
1 000,00 153 926,00
0,00
153 926,00
0,00 153 926,00
28 Lokalita 9. května
0,00
70 543,00
70 543,00
0,00
70 543,00
0,00
70 543,00
29 Kamerový systém
0,00
18 150,00
18 150,00
0,00
18 150,00
0,00
18 150,00
0,00
48 954,00
48 954,00
0,00
48 954,00
0,00
48 954,00
30 Přístavba zázemí obř. síň
0,00
133 717,95 133 717,95
0,00
133 717,95 127 717,95
6 000,00
31 Měřidla 9. května 876, 961
Oplocení zázemí
32
0,00
72 623,00
72 623,00
0,00
72 623,00
0,00
72 623,00
prac. skupiny
33 Zatrubnění vodoteče
0,00
114 950,00 114 950,00
0,00
114 950,00
0,00 114 950,00
Celkem
15 649 881,34 18 772 971,50 34 422 852,84 10 380 186,30 24 042 666,54 31 519 209,84 2 903 643,00

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
USNESENÍ č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 16. 3. 2015
1. Zastupitelstvo města rozhodlo podepsat na návrh
9. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souVaK a.s., Vyškov, dodatek č. 18 ke smlouvě č. P/04/99
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které bylo
o provozování zařízení vodovodu, týkající se navýšení
schváleno Radou města dne 9. 2. 2015.
ceny vodného pro rok 2015 o 11,84 %, což činí 37,42
10. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2.
Kč/m3 bez DPH, tj. 43,03 Kč/m3 včetně DPH. ZastupitelRozpočtové opatření je vyrovnané.
stvo města ukládá starostovi města, aby podepsal do11. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se změnou zádatek č. 18 k základní smlouvě P/04/99 o provozování
kona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územzařízení vodovodu s VaK a.s., Vyškov.
ních rozpočtů, který nabyl účinnosti dne 20. 2. 2015.
2. Zastupitelstvo města na návrh Rady města rozhodlo
12. Zastupitelstvo města bere změnu zákona č. 250/2000
zadat firmě PUTTNER, s.r.o, Brno, projekt veřejného
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
osvětlení do země v ul. Komenského, Tyršova, Legiona vědomí.
nářská, Sušilova, Nad Sklepy a část ul. Hybešova.
13. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem
3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem
o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkových ora zprávou firmy TOP AUDITING o přezkoumání hosganizacích MŠ a ZŠ a vzalo je se souhlasem na vědomí.
podaření města Újezd u Brna za období od 1. 1. 2014
14. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zápisy
do 31. 12. 2014. Závěrem zprávy je konstatování, že při
z finančního a kontrolního výboru konaného dne
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby
11. 3. 2015 a vzalo je se souhlasem na vědomí.
a nedostatky. Nebyly zjištěny ani rizika, která mohou
15. Zastupitelstvo města bylo informováno o změně zámít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.
kona č. 137/2006 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo města tento audit přijímá.
Zastupitelstvo města bere tuto změnu na vědomí.
4. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
16. Zastupitelstvo města schvaluje „Směrnici pro zadávávýsledky inventarizace města Újezd u Brna za rok 2014.
ní veřejných zakázek malého rozsahu“. Tato směrnice
5. Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní
nahrazuje směrnici schválenou Zastupitelstvem města
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
dne 15. 4. 2013.
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
17. Zastupitelstvo města rozhodlo umístit dětskou ordinaci
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce
do objektu pošty, do prostoru bývalé knihovny.
a účetní uzávěrku za rok 2014 města Újezd u Brna,
18. Zastupitelstvo města rozhodlo o umístění gynekoloIČ: 00282740, schvaluje bez výhrad počtem 12 hlasů.
gické ordinace do prostor dětské ordinace v objektu
6. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek
bývalého TELECOMU.
ve výši 12.555.204,18 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošo19. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s náklady na akci
vou jeho přeúčtováním na účet 432 – Výsledek hospo„Parkovací zálivy, přechody a nasvícení přechodů“
daření minulých účetních období.
a bere je se souhlasem na vědomí.
7. Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření
20. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s náklady
města a „Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok
na akci „Garáž pro čisticí auto“ ke dni 16. 3. 2015 a bere
2014“ bez výhrad. Návrh závěrečného účtu města
je se souhlasem na vědomí.
Újezd u Brna za rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce
21. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s náklady na akci
města dne 18. 2. 2015 a sňat dne 6. 3. 2015.
„Přístavba jedné třídy mateřské školky“. Předpokláda8. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se sounou výši dotace z ROP Jihovýchod a účast města bere
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 14 ke dni
se souhlasem na vědomí.
31. 12. 2014, jejímž vypracováním byla pověřena Ing.
22. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s náklady na akci
Jana Jarošová Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014.
„Zateplení tělocvičny ZŠ a výměna otvorových výplní“
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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a s předpokládanou výší dotace ze SFŽP a výdaji města
a bere je se souhlasem na vědomí.
23. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s náklady
na akci „Knihovna a sociální byty v č. p. 170“, to ke dni
16. 3. 2015 a bere je se souhlasem na vědomí.
24. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby Rada města vyhlásila výběrové řízení na pronájem restaurace „Na Rychtě“ za následujících podmínek: nájem 28.600,- Kč,
doba pronájmu 5 let s právem případného prodloužení.
25. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o přidělení dotace ze SFŽP na 3 podzemní kontejnery a ukládá Radě
města připravit administrativní zabezpečení.
26. Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Radku Řeřichovi a ThDr. Janu Hradilovi, Th.D. aby oslovili pana
Ing. arch. Alexandra Durchana, aby připravil studii
na rekonstrukci ubytovny na fotbalovém hřišti tak,
aby po rekonstrukci tato ubytovna vyhověla všem
normám a současně, aby po přestavbě na ubytovnu
mohl být tento objekt překolaudován ve smyslu zadání
– ubytovna. Zastupitelstvo města ukládá starostovi
města podepsat smlouvu s Ing. arch. Durchanem.
27. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit část pozemku,
a to 1/3 p. č. 2703/39, k. ú. Újezd u Brna, od pana Juráka Aloise za částku 19,- Kč/m2. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit
pozemek p. č. 1117/4 k. ú. Újezd u Brna o výměře
74 m2 za cenu 450,- Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Pozemek je oddělen dle
GP 1404-27/2014 z pozemku p. č. 1117, k. ú. Újezd
u Brna. Jedná se o pozemek pod chodníkem a zeleným
pruhem, před nemovitostí č. p. 412, v ul. Nádražní.
29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odkoupit
pozemek p. č. 1118/6, k. ú. Újezd u Brna o výměře
38 m2 za cenu 450,- Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Pozemek je oddělen dle
GP 1404-27/2014 z pozemku p. č. 1117. k. ú. Újezd
u Brna. Jedná se o pozemek pod chodníkem a zeleným
pruhem před nemovitostí č. p. 1025, v ul. Nádražní.
30. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemky p. č. 415,
417, 393 a 424 v k. ú. Újezd u Brna za cenu 450,- Kč/m2
a pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
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31. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí seznam dokončených akcí pro GIS infrastruktury města. Zastupitelstvo
města ukládá Radě města, aby zahájila výběrové řízení
na zbylé potřebné zpracování infrastruktury do GIS.
32. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby byly územní lokality v k. ú. Újezd u Brna nazvány Pranty, Stará hora,
Zákřiby, Malá trať, Nové louky, Za mlýnem, Pasuňk,
Rybník, Horní pole, Lancie, Podárek, Příčka, Zahájisko, Přední flonka, Přídanky, Špiglos, Zadní přídanky
a Žatčansko. Při určení území bylo přihlédnuto k místním názvům těchto lokalit.
33. Zastupitelstvo města rozhodlo, že projektová investice na apartmány nad šatnami fotbalistů – akce
„3 apartmány hřiště“ se nebude realizovat z důvodu
změny koncepce záměru města. Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Janu Jarošovou odúčtováním akce
„3 apartmány – kabiny fotbalové hřiště“ z účetnictví
jako zmařenou investici ve výši 64.500,- Kč.
34. Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávku
za manželi Horalíkovými ve výši 2.000,- Kč z důvodu
nevymahatelnosti. Není znám pobyt manželů Horalíkových a náklady na soudní vymáhání by převýšily
vymáhanou částku.
35. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemek p. č.
3258/158 o výměře 9 m2, oddělen dle GP z pozemku
p. č. 3258/143, k. ú. Újezd u Brna, za cenu 350,- Kč/m2,
celkem 3.150,- Kč.
36. Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 22. 9. 2014, a to vyprojektovat
a postavit parkoviště na ul. U Jatek. Zastupitelstvo města
rozhodlo parkoviště neprojektovat, avšak ani nestavět.
37. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti
SK Újezd u Brna, U Hřiště 21, a poskytnout dotaci
ve výši 50.000,- Kč na činnost s mládeží.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta
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USNESENÍ č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 20. 4. 2015
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s tím, aby vy11. Zastupitelstvo města vzalo se souhlasem na vědomí,
daných 266.000,- Kč za vybavení pavilonu Mateřské školy
že byla ukončena „Jednoduchá pozemková úprava v k. ú.
bylo přijato a odsouhlaseno.
Újezd u Brna, lokalita Stará hora“.
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhlásit
ze zasedání Rady města.
„Výběrové řízení na dodavatele městského kamerového
3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s rozpočtovým
a dohlížecího systému pro město Újezd u Brna“, dle proopatřením č. 3, které bylo schváleno Radou města dne
jektové dokumentace.
23. 3. 2015 a bere je se souhlasem na vědomí.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby Rada města požádala
4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4.
o dotaci na „Městský kamerový a dohlížecí systém“ MiniRozpočtové opatření je vyrovnané.
sterstvo vnitra a Krajský úřad JMK, popř. i jiné Evropské
5. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dne 15. 5. 2015
fondy – pokud budou vypsány.
je poslední termín pro podání nabídek na dodavatele
14. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout návrh hodnotící
projektové dokumentace „Protipovodňových opatření
komise pro dětské hřiště a rozhodlo o nejvhodnější nabídv Újezdu u Brna“ v rámci výběrového řízení.
ce v tomto pořadí:
6. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projekt „Protipovod1) Dětská hřiště František Smitka;
ňových úprav“ v k. ú. Újezd u Brna.
2) Luna progres s.r.o.
7. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit „Jednoduchou
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
pozemkovou úpravu, k. ú. Újezd u Brna“, a to po vyřešení
smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
„Protipovodňových úprav“.
Zastupitelstvo město ukládá místostarostovi města pro8. Zastupitelstvo města rozhodlo, po zpracování jednoduché
vést administraci celého výběrového řízení.
pozemkové úpravy, zadat změnu územního plánu č. 1.
15. Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část pozemku
9. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere na vědomí
p. č. 1537/2, na geometrickém plánku č. 1427-51/2014,
Nařízení vlády ze dne 16. 3. 2015, kterým se mění naříoznačen. písm. a) o výměře 25 m2 ve vlastnictví města
zení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
Újezd u Brna za pozemek p. č. 1538/2 o výměře 49 m2
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (viz
ve vlastnictví Jana a Marie Bílkových, bytem V Sádku 106,
příloha zápisu).
Újezd u Brna (nachází se pod komunikací). Zbývající část
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna v souladu s § 72 a § 84
pozemku p. č. 1538, k. ú. Újezd u Brna, tj. 24 m2, bude
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souJanu a Marii Bílkovým uhrazena částkou 450,- Kč/ m2 – tj.
ladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví
celkem 10.800,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starosodměnu za výkon funkce od 1. 5. 2015:
tu města podpisem směnné smlouvy.
a) Neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši
16. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dle darovací
683,- Kč/měsíc;
smlouvy ze dne 19. 3. 2015 od pana Vladimíra Pecla
b) Předsedy výboru a komisí 1.615,- Kč/měsíc;
do majetku města sochu sv. Jana Nepomuckého, která
c) Člena rady 1.977,- Kč/měsíc.
se nalézá před bývalým areálem VKS PaP.
V případě souběhu nároků náleží odměna v té částce,
17. Zastupitelstvo města rozhodlo opravit sochu sv. Jana
která je nejvyšší. Odměna dle Nařízení vlády č. 37/2003
z Nepomuku umístěného u bývalého objektu VKS PaP,
Sb., ve znění pozdějších předpisů bude poskytována nekterá je v kritickém stavu. Zastupitelstvo města pověřuje
uvolněným zastupitelům ode dne složení slibu, příp. ode
Radu města, aby provedla řádné výběrové řízení a přizvadne jmenování předsedou výboru či komise, v případě
la památkový ústav, který by se měl vyjádřit k tomu, zda
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jeby socha neměla být zařazena mezi plastiky s dozorem
hož se zúčastnil.
památkové péče.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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18. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o dílo
s Krajským úřadem JMK, zastoupeného Správou a údržbou silnic o společném projektu průtahu Rychmanov
– Otnice s tím, že by město Újezd u Brna zaplatilo vše,
co bude nárokovat k rozšíření projektu průtahu.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo potvrdit rozhodnutí Rady
města a poskytnout Římskokatolické farnosti Újezd
u Brna dotaci - dalších 300.000,- Kč na opravu opěrné
zdi kostela, tedy součtem 600.000,- Kč za předpokladu,
že bude opraven celý kamenný taras kolem kostela, druhá
polovina bude hrazena a zabezpečena římskokatolickou
církví. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout těchto
600.000,- Kč za předpokladu, že bude provedeno řádné

výběrové řízení na dodavatele díla. V případě, že vysoutěžená cena bude nižší než 1.200.000,- Kč, uhradí město
Újezd u Brna 50 % celkových nákladů.
20. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Církvi českobratrské evangelické dotaci na opravu střechy evangelického kostela, a to ve výši 50 % z celkové částky, kdy
rozpočet na opravu činí 433.180,- Kč, a to za předpokladu, že bude provedeno výběrové řízení na dodavatele
opravy a oprava bude provedena v roce 2015.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 12. 5. 2015
d) firma BLARDONE po celé období do kolaudace stav1. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání zastuby nemá právo prodat, ani pronajmout tento pozepitelstva.
mek, po kolaudaci stavby nemá firma právo převést
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložená usnenemovitost na jiného majitele, pokud by v nemovisení z jednání Rady města, a to od doby posledního
tosti neprovozoval stejný provoz;
zasedání Zastupitelstva města, tj. 20. 4. 2015.
e) žádný majitel, který se stane majitelem v 10 letech
3. Zastupitelstvo město rozhodlo, dle záměru vyvěšeného
po kolaudaci stavby nesmí změnit účel provozu
dne 31. 3. 2015 a sňatého dne 21. 4. 2015, prodat
(nestátní zdravotnické zařízení);
pozemky p. č. 3288, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306,
f) pozemky nesmí být firmě BLARDONE odprodány
3307, 3308 a 3326, k. ú. Újezd u Brna firmě BLARDONE
dříve, než celá kupní smlouva bude s komentářem
s.r.o., za cenu 450,- Kč/m2 o celkové výměře 17.300 m2
k výstavbě nestátního zdravotnického zařízení.
právníka odsouhlasena Zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby připravi4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5,
la kupní smlouvu o prodeji výše uvedených pozemků,
rozpočtové opatření je vyrovnané.
kde bude:
5. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Ministerstvo vnia) jasně určen důvod a předpoklad, co na pozemku smí
tra o dotaci na kamerový a dohlížecí systém pro město.
a nesmí být postaveno;
6. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby rozdíl mezi získanou
b) uvést ve smlouvě podmínku, že, když firma BLARdotací z Ministerstva vnitra a realizační cenou kameroDONE nezahájí do 3 let po vydání stavebního povového a dohlížecího systému města byl hrazen z půjčky.
lení stavbu, firma bude povinna tento pozemek vrátit
7. Zastupitelstvo města bere na vědomí projektovou dos tím, že ji budou vyplaceny 2/3 kupní ceny a jedna
kumentaci na „Městský kamerový a dohlížecí systém“
třetina bude smluvní pokuta za nerealizování záměru;
města.
c) pokud firma BLARDONE do 5 let od vydání sta8. Zastupitelstvo města schvaluje zadávací dokumentavebního povolení nezkolauduje danou nemovitost,
ci pro podlimitní veřejnou zakázku na realizaci akce
má povinnost odstranit výstavbu a vrátit pozemek
„Městský kamerový a dohlížecí systém“. Výběrové řízepůvodnímu majiteli, tj. městu Újezd u Brna za 2/3
ní, včetně administrace projektu zabezpečuje Advokátkupní ceny;
ní kancelář JUDr. Rychnovské, Brno.
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9. Zastupitelstvo města schvaluje vzetí půjčky na dofinancování rozdílu mezi poskytnutou dotací a celkovou
cenou „Městského kamerového a dohlížecího systému
města“.
10. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zabezpečením finančních prostředků formou půjčky na akci
„Městský kamerový a dohlížecí systém“.
11. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města prověřit
možnosti získání dotace na akci „Městský kamerový
a dohlížecí systém“.
12. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi úzce spolupracovat s Advokátní kanceláří JUDr. Rychnovské při
výběrovém řízení na realizaci akce „Městský kamerový
a dohlížecí systém“.

13. Zastupitelstvo města rozhodlo o nejvhodnější nabídce
akce „Pořízení mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna“ v tomto pořadí:
l. CIME-bau s.r.o., K Silu 1426, Pelhřimov
		 5.171.535 Kč + DPH
2. NAVOS FARM TECHNIK s.r.o., Háj 322, Kralice na Hané
		 5.271.860 Kč + DPH.
14. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo na akci „Pořízení mobilní kompostárny
s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd
u Brna“ s firmou CIME-bau s.r.o., K Silu 1426, Pelhřimov.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

USNESENÍ č. 7 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 13. 8. 2015
1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhla7. Zastupitelstvo města rozhodlo, že zakoupený pozemek
sem na vědomí rozpočtové opatření č. 6, které bylo schváp. č. 3258/121, k. ú. Újezd u Brna o výměře 4043 m2,
leno Radou města dne 25. 6. 2015. Rozpočtové opatření
nacházející se za ul. 9. května, poslouží pro zbudování
je vyrovnané.
infrastruktury pro dané území. Zastupitelstvo města
2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlapověřuje Radu města, aby zabezpečila výběrové řízení
sem na vědomí rozpočtové opatření č. 7, které bylo schvána zpracování studie infrastruktury v dané lokalitě a tuto
leno Radou města dne 7. 7. 2015.
studii zadala projektantovi.
3. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8.
8. Zastupitelstvo města rozhodlo, že všem nájemníkům
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
z bytových domů č. p. 876 a 961, ul. 9. května, Újezd
4. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí
u Brna bude doručen odhad jednotlivých bytů v nemoúčelové dotace z rozpočtu města Újezd u Brna s příjemvitosti města č. p. 876 a 961 s dotazem, zda za tuto cenu
cem dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické
chtějí v roce 2017 odkoupit byt, který mají v současné
v Brně I na akci „Oprava střechy evangelického kostela
době v nájmu od města.
na Rychmanově v Újezdě u Brna“ ve výši 216.590,- Kč.
9. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek p. č.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
28/2 k. ú. Újezd u Brna pod nemovitostí č. p. 856, ul. U Hřismlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
ště o výměře 179 m2 za cenu 450,- Kč/m2. Zastupitelstvo
Újezd u Brna s příjemcem dotace Farní sbor Českobratrské
města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
10. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat paní Alena Hudcírkve evangelické v Brně I.
cové pozemek p. č. 1825/2 o celkové výměře 6 m2, nachá5. Zastupitelstvo města pověřuje ThDr. PhDr. Radka Mezulázející se pod stavbou garáže v ul. Wolkerové, a to za cenu
níka, Ph.D., aby zabezpečil, pokud je možno, druhou půlku financí na kompletní opravu kamenného tarasu kolem
450,- Kč/m2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy. Záměr byl vyvěšen dne
kostela.
26. 5. 2015 a sejmut dne 16. 6. 2015.
6. Zastupitelstvo města ukládá všem členům Zastupitel11. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat z vlastnictví měsstva města, aby do 2 měsíců, pokud chtějí, byla uzavřena
přeshraniční smlouva o partnerství, dodali k projednání
ta 2/6 nemovitosti č. p. 118, Nad Sklepy, Újezd u Brna, včetně pozemku, kdy 1 m2 pozemku bude prodán za 450,- Kč.
písemné návrhy.
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2/6 nemovitosti budou odprodány za odhadní cenu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést formou
darovací smlouvy p. č. 1659/ 2 o výměře 23 m2, 1780/8 –
4 m2, p. č. 1780/9 – 2 m2, nacházející se pod komunikací
II/416, II/418 do vlastnictví JMK a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Záměr daru byl řádně vyvěšen,
ze strany občanů nebylo námitek.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek, dle nového geometrického plánku, p. č. 3302, k. ú. Újezd u Brna
o výměře 16.252 m2 za cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem
7.313.400,- Kč firmě Blardone. Záměr byl vyvěšen bez
jakýchkoliv připomínek. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
14. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout příspěvek
ve výši 37.000,- Kč na zbudování terapeutického jezírka
v Domově pro seniory v Sokolnicích a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
15. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Újezd u Brna s příjemcem
dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna na činnost
volejbalového družstva, a to ve výši 25.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Újezd u Brna
s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna.
16. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města Újezd u Brna s příjemcem dotace
Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna (max. 60% skutečných nákladů, max. 18.240,- Kč) na nátěr oplocení areálu
Sokolovny a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Újezd u Brna
s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna.
17. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí vyprojektovat všechna měřidla do nemovitostí
ve vlastnictví města Újezd u Brna, která nám ukládá zákon.
18. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby zjistil
podmínky pro případné rozšíření plochy rybníka „Šmoldus“, zda jsou na akci dotace, v jaké výši, aj.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit část pozemku p. č.
1801, jedná se o pozemek cca 2.100 m2, je nutno provést zaměření, po vyhotovení geometrického plánku bude pozemek
za cenu 28,- Kč/m2 odkoupen od firmy DIGOLAN Invest s.r.o.
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20. Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat pozemek p. č.
1802, k. ú. Újezd u Brna o výměře 172 m2, za cenu 450,Kč/m2, tj. celkem 77.400,- Kč, a to firmě DIGOLAN
Invest s.r.o. Záměr na odprodej pozemku byl vyvěšen dne
8. 7. 2015 a sejmut dne 24. 7. 2015. Ze strany občanů nebyly doručeny žádosti o pozemek, ani připomínky. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
21. Zastupitelstvo města, po shlédnutí studie „SK kopaná
Újezd u Brna – ubytovna“, rozhodlo, aby byla zadána projektová realizační dokumentace ke stavebnímu povolení.
22. Zastupitelstvo města přijalo informaci o výběrových řízeních a záměrech města.
23. Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Základní
školy Újezd u Brna, přísp. organizace, která nahrazuje zřizovací listinu ze dne 5. 9. 2012.
24. Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Mateřské
školy, Újezd u Brna, příspěvkové organizace, tato nahrazuje zřizovací listinu ze dne 13. 12. 2011 a pověřuje starostu
města podpisem zřizovací listiny.
25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že označení
v územním plánu SO 1 myslí nárokem „občanské vybavení“ to, co je uvedeno v odstavci v územním plánu označeným O - plochy občanského vybavení.
26. Zastupitelstvo města přijalo seznam dokončených akcí
pro GIS předložený městu dne 15. 7. 2015 panem Ing.
Františkem Nádeníčkem. Zastupitelstvo města ukládá
radě města, aby zadala dopracování všeho, co v GIS chybí.
27. Zastupitelstvo města rozhodlo provést rekonstrukci betonové plochy u klubovny pro děti v parku u koupaliště, a to
povrchem z polyuretanu – cca 160 m2.
28. Zastupitelstvo města rozhodlo vybudovat u klubovny
pro děti v parku u koupaliště obvodovou dráhu o šířce
3 m a délce 160 m (vhodné pro koloběžky, kolečkové
brusle, aj.). Zastupitelstvo města rozhodlo tuto plochu
vybavit mantinely. Předpokládaná cena realizace je cca
400.000,- Kč a bude přesně určena až po výběrovém řízení. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi, aby řádně
provedl protokolární řízení, a poté ukládá starostovi, aby
s firmou, která bude vybrána, podepsal smlouvu o dílo.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta
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USNESENÍ č. 8 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 16. 11. 2015
1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souDlážděná 1003/7, Praha 11000 Praha-Nové Město
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 9 schválené
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Radou města dne 31. 8. 2015.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo oplotit pozemky p. č.
2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se sou2404, 2405, 2406, 2407, část p. č. 374/1, p. č. 432
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 10 schválea část pozemku p. č. 2378/3, k. ú. Újezd u Brna, které
né Radou města dne 14. 9. 2015.
jsou ve vlastnictví města Újezd u Brna a budou sloužit
3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se
jako zázemí pro mobilní kompostárnu s technologií
souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 11
kompostování ve vacích.
schválené Radou města dne 19. 10. 2015.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit zázemí pro mo4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření
bilní kompostárnu s technologií kompostování ve vač. 12. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
cích na pozemcích města – p. č. 2404,2405,2406,2407,
5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se součást p. č. 374/1, p. č. 432.
hlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní
14. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit výběrové řízení
kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd
na zpracovatele projektu změny č. 1 územního plánu
u Brna. Kontrola byla provedena dne 22. 9. 2015. Při
města Újezd u Brna a ukládá Radě města, aby do 14
kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
dnů vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele projektu
6. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souzměny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna. Zahlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní
stupitelé předloží své požadavky na podmínky tohoto
kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd
výběrového řízení.
u Brna. Kontrola byla provedena ve dne 22. 9. 2015.
15. Zastupitelstvo města rozhodlo o postupu, kterému
Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
bude předcházet rozhodnutí o vypracování nového
7. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souúzemního plánu města:
hlasem na vědomí zápis kontrolního a finančního
a) projekt pro protipovodňová opatření;
výboru, který se konal dne 19. 10. 2015.
b) rozhodnutí o zahájení jednoduché pozemkové
8. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souúpravy, kdy podkladem pro JPU je projekt protihlasem na vědomí Protokol o dílčím přezkoumání
povodňového opatření;
hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.
c) poté posoudí Zastupitelstvo města podklady a rozZávěr: „Na základě provedeného přezkoumání je možno
hodne o zahájení nového územního plánu města.
konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vede16. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat, v souvislosti
ní účetnictví města probíhá v roce 2015 v souladu
s projektovou dokumentací na protipovodňová opats obecně závaznými předpisy. Město má zaveden
ření, provedení Jednoduché pozemkové úpravy.
systém vnitřních kontrol a provádí kontroly podle při17. Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit výběrové řízení
jatého Kontrolního řádu“.
na dodavatele akce „Rekonstrukce ubytovny SK Újezd
9. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s účetní závěrkou
u Brna“, dle vypracované projektové dokumentace proza III. čtvrtletí roku 2015 města Újezd u Brna. Čtvrtletní
jekční kanceláří AD Plan Design a pověřuje Radu města,
závěrky jsou pravidelně zveřejňovány na webu města.
aby toto zabezpečila. Zastupitelstvo města pověřuje
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje plán
Radu města stanovením zadávacích podmínek a hodspolečných zařízení, který je součástí komplexních
notících kritérií tak, aby bylo výběrové řízení na dopozemkových úprav v k. ú. Těšany.
davatele vyhlášeno do konce měsíce listopadu 2015.
11. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemek p. č.
18. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat studii rybníku
1280 o výměře 1286 m2 v k. ú. Újezd u Brna od SŽDC,
v lokalitě Šmoldus na pozemcích města.
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19. Zastupitelstvo města rozhodlo, vzhledem k podmínkám dotace na navýšení povinného sběru děleného
odpadu, že v daném vyhlášeném dotačním titulu nebude o dotaci na podzemní kontejnery žádat.
20. Zastupitelstvo města rozhodlo provést dostavbu
Obřadní síně dle projektové dokumentace Ing. Petra
Vrátného.
21. Zastupitelstvo města rozhodlo zabezpečit financování akce „Dostavba Obřadní síně“ z hypotečního úvěru
a pověřuje starostu jednáním s bankou a podpisem
úvěrové smlouvy.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit nové přechody
tam, kde bude možné je zbudovat.
23. Zastupitelstvo města rozhodlo na tyto přechody požádat o dotaci. Dále poté, co budou určena místa, toto
zadat projektantovi, aby připravil stavební povolení,
nebo územní rozhodnutí.
24. Zastupitelstvo města rozhodlo, že bod č. 23 - prodej
nemovitosti č. p. 876 a 961 bude stažen z projednání,
ale materiály, které budou shromážděny, budou archivovány tak, aby mohly být v případě potřeby použity.
25. Zastupitelstvo města rozhodlo o předání symbolického
klíče od města s označením č. 14 panu Vladimíru Peclovi za zásluhy o Peclův mlýn, který poskytoval širokému okolí práci, ale i sociální pomoc občanům města.

26. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby v bývalé lokalitě
„Peclova mlýna“ vznikla nově pojmenovaná ulice
„Za mlýnem“.
27. Zastupitelstvo města rozhodlo zpoplatnit vstupy
do komunikací a chodníku následovně:
Při narušení nového živičného povrchu komunikace 20.000 Kč.
Při narušení povrchu staré komunikace
5.000 Kč.
Při narušení povrchu starého chodníku
1.000 Kč.
Při narušení povrchu u nového chodníku
3.000 Kč.
28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že než
město Újezd u Brna obdrží platbu ze SFŽP na akci
„CZ.102/4.1.00/13.22547 Pořízení mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro
město Újezd u Brna“, předfinancuje tuto akci úvěrem
od Komerční banky Brno-venkov ve výši 6.258.000,Kč. Po obdržení dotace ze SFŽP bude výše uvedená
částka okamžitě vrácena zpět KB Brno-venkov. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s KB Brno-venkov na výše uvedenou akci.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

USNESENÍ č. 9 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 14. 12. 2015
1. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2016
4. Zastupitelstvo města rozhodlo podepsat kupní smlouve výši 53.553,70 tis. Kč.
vu s firmou BLARDONE s.r.o., se sídlem Náměstí 14. říj2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souna 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 24685119,
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 13, schválena prodej pozemku p. č. 3302 o výměře 16.251 m2
a p. č. 3288 o výměře 9 m2, k. ú. Újezd u Brna a ukládá
né Radou města dne 14. 12. 2015.
starostovi města kupní smlouvu podepsat.
3. Zastupitelstvo města pověřuje příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní účetní provedením rozHradský Karel
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
počtového opatření č. 14, a to ke dni 31. 12. 2015
místostarosta
starosta
i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu, či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy.
Na prvním veřejném zasedání bude Zastupitelstvo
města Újezd u Brna s tímto provedeným rozpočtovým
opatřením seznámeno.
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DOTACE
Naše město má většinu zařízení a velkých
oprav z dotací. Věřte, že to není jednoduché. Někteří úředníci na Fondech, což je typicky česká
vlastnost, vědí, jak to nejde. Mnohdy jsem měl
pocit z jednání, že jsou spíše proto, aby našli cestu,
jak nevyhovět. Nedá se to však říct o všech. Jsou
někteří úředníci Fondů, kteří si dotaci, o kterou
žádáte, vezmou za své.
Těm je zapotřebí poděkovat. Při vyplňování
žádostí o dotaci musíme ke každé žádosti přistupovat zcela individuálně, protože každá žádost má svá specifika a úskalí. Nejde pouze o to,
o žádost požádat, hrozí však i další nebezpečí, že
nevědomky nedodrží žadatel podmínky a je vystaráno. Musí se dotace vracet, musí se pak i platit
penalizace. Nejde pouze natáhnout ruku, ale dá
to spoustu práce. Nejdříve:
1) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva přijmout dotaci.
2) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva zadat
projektovou dokumentaci.
3) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva realizovat projektovou dokumentaci.

4) Požádat o dotaci.
5) Zpracovat projektovou dokumentaci.
6) Přiložit stavební povolení.
Víte dobře, kolik úskalí a ústrků si často vymyslí stavební úřad, než nám dá stavební povolení.
Dále vyjádření od hasičů až po sítě.
Takto prozatím vydáme spoustu peněz, aniž
víme, zda dotaci dostaneme. Velice často se mi
stává, že starostové jiných obcí říkají – „Vám se
žije, Vy máte dost dotací“ – je to nesmyslný a nepravdivý výrok. Nikdo nemůže dostat dotace, pokud není projektově a administrativně připraven.
Ti, co nedostávají dotace, si mohou pouze stěžovat na svoji nepřipravenost. Vrcholem vší přípravy
jsou výběrová řízení, nevybrat špatně, nevybrat
špatnou firmu, nevybrat podvodníky, nevybrat
dampingovou cenu (nejnižší).
Pak chtějí vícepráce, na které nejsou plánované peníze. Mějte, prosím, trpělivost, všechno má
svůj čas. Každý záměr má své „porodní“ problémy.
starosta města

PLATNOST STAVEBNÍCH POVOLENÍ
1) NADSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ – UBYTOVNA – Stavební
povolení – zahájení stavby do 3. 6. 2017.
2) VÝTAH ZÁKLADNÍ ŠKOLY – Stavební povolení – zahájení
stavby do 12. 7. 2016.
3) ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE č. p. 144 – vydán Souhlas
se změnou užívání – doba není omezena.
4) NÁMĚSTÍ SVATÉHO JANA – Stavební povolení – zahájení
stavby do 24. 4. 2016 – MěÚ Šlapanice požádán o prodloužení platnosti SP – dle sdělení MěÚ Šlapanice Odboru
výstavby, Ing. Otruby -„Dnem podání žádosti o prodloužení
platnosti Stavebního povolení – 30. 11. 2015 – do vyhotovení Prodloužení platnosti SP je Stavební povolení platné.
5) LOKALITA NAD SKLEPY – Stavební povolení – zahájení stavby do 13. 12. 2015 - MěÚ Šlapanice požádán
o prodloužení platnosti SP - dle sdělení MěÚ

Šlapanice Odboru výstavby, Ing. Otruby – „Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti Stavebního povolení
– 30. 11. 2015 – do vyhotovení Prodloužení platnosti
SP je Stavební povolení platné.
6) SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - STARÁ HORA –
Stavební povolení – zahájení stavby do 29. 5. 2015 –
Stavební úřad Sokolnice prodloužil platnosti Stavebního
povolení – termín pro dokončení stavby – do 31. 12. 2017.
7) REKONSTRUKCE A DOSTAVBA UBYTOVNY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ – Rozhodnutí o umístění stavby – zahájení
stavby do 3. 12. 2017.
V Újezdu u Brna dne 7. 12. 2015
Karel Hradský
místostarosta
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA ÚJEZD U BRNA PRO ROK 2016
1)		„Zateplení objektu velitelství Stará hora“.
Jedná se o zateplení objektu a výměnu otvorových výplní
včetně výměny zdroje tepla z elektrické energie na
dřevěné peletky – štěpky. Objekt získalo město od
Ministerstva obrany jako nepotřebný majetek.
Projekt je vypracován Ing. Zdeňkou Jandlovou, Brno
a APEKOM PLUS, s.r.o., Hranice.
Rozpočet akce dle projektu činí 4 846 200,- Kč.
Plánovaný termín zahájení projektu – po realizaci
příjezdové komunikace do areálu v rámci Jednoduché
pozemkové úpravy a vyhlášení dotačního titulu (závěr
roku 2016, rok 2017).
2)		 „Revitalizace části města Nad Sklepy“.
		Jedná se revitalizaci veřejného prostranství, zeleně,
		inženýrských sítí.
		Projekt je vypracován ALFING ZLÍN, s.r.o., Zlín.
		Rozpočet akce dle projektu činí 6 100 000,- Kč.
		Plánovaný termín zahájení projektu – druhá polovina
roku 2016.
3)		„Multifunkční sportovní centrum – areál
koupaliště – I. etapa: Multifunkční sportovní
hala“.
		Jedná se vybudování sportovní haly splňující parametry
		halových sportů včetně zázemí, pro zájemce všech
		věkových kategorií.
		Je zahájeno projektování výběrové řízení na projekt
		sportovní haly.
		Rozpočet akce se předpokládá cca 28 mil. Kč.
		Plánovaný termín zahájení projektu – po vyhlášení
		 dotačního titulu – předpoklad: druhá polovina roku 2016.
4)		„Nadstavba sociálních bytů – ubytovna“.
		Jedná se nadstavbu 4 garsoniér nad stávající ubytovnu
pro sociálně slabé.
		Projekt je vypracován AD projekt, Ing. arch. Ivan Vašek,
Brno.
		Rozpočet akce dle projektu činí cca 3 800 000,- Kč.
		Plánovaný termín zahájení projektu – po vyhlášení
		dotačního titulu – 2016.
		Předpokládaný termín výběrového řízení – po akceptaci
žádosti – první polovina roku 2016.
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		Realizace – druhá polovina roku 2016.
		Je požádáno o dotaci.
5)		Dostavba obřadní síně u hřbitova.
		Jedná se o dostavbu, která zkompletuje současnou
		obřadní síň o potřebné zázemí jak pro konání pohřbů,
tak pro koncerty.
		Je zpracovávána projektová dokumentace, zahájení
		výstavby je plánováno ve druhé polovině roku 2016.
6)		Ubytovna u fotbalového hřiště.
		Tato akce je v projekčních pracích před dokončením
a v měsíci květnu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu,
aby ubytovna odpovídala všem normám a předpisům.
7)		Rekonstrukce bývalé knihovny se změnou
		užívání na dětskou ordinaci.
		V současné době akce probíhá a bude dokončena v měsíci březnu 2016. Hotovo.
Na objektech v majetku města budou v průběhu
roku prováděny nezbytné údržbové práce a opravy.
1)		Zdravotní středisko
2)		Pošta - před dokončením
Záměr:
1)		Příprava výstavby nového rybníka v lokalitě
Šmoldus
		 Jedná se o průzkumné přípravné práce s cílem následného
		vybudování nového rybníka.
2)		Průtah městem
		 Správa a údržba silnic JMK ve spolupráci s městem Újezd
u Brna, včetně spolufinancováním projektu, zahájila
výběrovým řízením projektování průtahu silnice II/418
vedoucí od mostu přes Rychmanov po obec Otnice.
		Předpoklad realizace dle Správy a údržby silnic JMK na
konci roku 2016 nebo 2017.
Rozhodnutí Rady města

KONEČNÝ STAV EVIDENCE OBYVATEL A MATRIČNÍ AGENDY ZA ROK 2015
Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2016

3175

Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Počet cizinců

66
74
80

Počet narozených dětí v roce 2015

40

Průměrný věk

Nejčastější jména
Počet uzavřených manželství v roce 2015
Počet úmrtí v roce 2015
Ověřování ke dni 31. 12. 2015
Rozhodnutí
Určení otcovství
Osvědčení

42 let
114
95
91
87
9
38
648
320
1
10
5

POČET EL. PODKLADŮ ZM 2015
Počet odeslaných elektronických podkladů
a informativních zpráv Zastupitelům města
Újezd u Brna v roce 2015:
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ARCHIV
Počet archivovaných dokumentů:
Počet vyřazených archiválií převezených
do archivu v Rajhradě:
Počet vyřazených archiválií schválených
ke skartaci:

2063
11

z toho muži - 1540
z toho ženy - 1635
obyvatel
obyvatel
v Újezdu u Brna
z toho chlapci - 22
z toho dívky - 18
z toho muži - 40 let
z toho ženy - 44 let
Marie
Jan
Jana
Petr
v Újezdu u Brna
z toho muži - 16
z toho ženy - 22
z toho zemřelo v Újezdu u Brna - 7 občanů
ověření podpisů
ověření listin (stran)
změna jména, příjmení
k nenarozenému dítěti
k církevnímu sňatku
Vypracovala: Magdalena Pízová
matrikářka

POHŘBY V OBŘADNÍ SÍNI U HŘBITOVA
Počet pohřbů za kalendářní rok 2015
v obřadní síni u hřbitova města Újezd u Brna
Počet pohřbů v obřadní síni u hřbitova
CELKEM

45
95

Povšimněte si, kolik nesmyslných řečí jsme museli vyslechnout o tom, že naše obřadní síň je zbytečná a statistika, která nelže, praví, že v obřadní
síni bylo k dnešnímu dni, tj. 16. 2. 2016, 95 pohřbů
a několik desítek koncertů.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ DNE 11. 4. 2015

Vítání nových občánků - Martin Junga, Mariana Pospíchalová, Lea Smolková,
Zuzana Šteflová, Tina Kuglerová, Ondřej Vršecký

Vítání nových občánků - Štěpán Kolbábek, Daniel Spáčil, Max Bartoš, Amélie Kameníčková
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ DNE 20. 6. 2015

Vítání nových občánků - Stela Přerovská, Amálie Rychlíková, Shimon Vasil Ivanovič

Vítání nových občánků - Kryštof Kaválek, Jakub Hladký, Ondřej Horňák, Ella Padalíková
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ DNE 3. 10. 2015

Vítání nových občánků - Tomáš Fasora, Adam Kobliha, Dominik Suchomel, David Manciu,
Kristýna Smrčková, Adriana Nykodýmová

Vítání nových občánků - Daniela Marešová, Matyas Musil, Václav Palíšek,
Natálie Burková, Vanesa Smutná, Nela Smutná
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PRVNÍ POLOLETÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Uplynulo pár měsíců, nově příchozí děti se postupně adaptovaly na nové prostředí. Přišel adventní čas a my společně
hodnotíme, co se nám podařilo více či méně. Paní učitelky
se spolu s rodiči na třídních schůzkách zabývají pokroky dětí.
Navrhují řešení a pedagogicko-metodickou pomoc.
Od září do prosince mateřská škola přichystala pro děti
a rodiče i několik akcí. Děti mohly shlédnout malé divadelní
představení, přišel k nám i pan kouzelník. Děti si zamuzicírovaly při akci s bubínky. S rodiči si vyrobily dýňového kamaráda.
Spolu s ostatními dětmi byly při pobytu venku pouštět draky.
Vzhledem k tomu, že se nám mateřská škola v minulém roce
rozrostla o novou třídu, ve které se vzdělávají i děti mladší tří
let, pro které je cestování obtížnější, objednali jsme si do mateřské školy pojízdné planetárium, aby i ti nejmladší měli
možnost program shlédnout. Ve spolupráci se Základní školou
Bošovice jsme navštívili představení žáků základní školy „Popelka“ v Bošovicích. Zúčastnili jsme se akce Rozsvícení vánočního stromu v Újezdu u Brna, na které děti z mateřské školy
vystoupily s vánočním pásmem. V probíhajícím čase se děti
se svými učitelkami připravují na příchod Vánoc pečením

perníčků, vyrábí přáníčka pro své rodiče, prarodiče, ale i seniory, které před svátky navštíví.
A co nás ještě do konce roku 2015 čeká? Předškoláci navštíví místní základní školu, pojedou se podívat do vánočního
Brna a společně s ostatními uzavřeme rok vystoupením na vánoční besídce 16. prosince, kde si společně popřejeme do roku
2016 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Mgr. Markéta Markelová , ředitelka mateřské školy

Děti na výletě dne 15. 12. 2015

Děti na vánočních trzích v Brně dne 15. 12. 2015

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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NAŠE DĚTI

Rozloučení s předškoláky na radnici dne 22. 6. 2015

Rozloučení s deváťáky na radnici dne 26. 6. 2015
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PRVŇÁČCI - ROZDÁVÁNÍ PASTELKOVNÉHO

1. A dne 1. 9. 2015

1. B dne 1. 9. 2015
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ SPORT
V uplynulém školním roce se naše základní škola
zúčastnila řady sportovních soutěží a nevedla si vůbec
špatně. Naši reprezentanti úspěšně bojovali v malé kopané, fotbale, florbalu, volejbalu, házené a v královně
sportu atletice. Pro žáky I. stupně jsme v rámci naší
školy uspořádali závod ve šplhu na tyči „O nejlepšího
šplhouna školy“. Zapojili jsme se do projektu Atletika
pro děti do škol a již podruhé do projektu Českého olympijského výboru pod názvem Sazka olympijský víceboj.
A právě v tomto projektu se nám podařilo ve II. pololetí splnit náš sen a společný cíl, kterým byl trénink
s olympionikem. Díky naší píli jsme byli nejaktivnější
škola v kraji a stali se tak jednou ze třiceti škol z republiky, které vyhrály sportování s olympioniky. Ve středu
20. května jsme na našem sportovišti přivítali bývalou
reprezentantku v atletice Šárku Kašpárkovou, olympijského medailistu ve veslování Oldřicha Svojanovského,
šermíře Aleše Deptu, postavičku ze Čtyřlístku Myšpulína
a v roli moderátora celé akce několikanásobného mistra
světa a Evropy ve footbagu Jana Webera. V roli trenérek
se představila Alena Nezdařilová (brněnská trenérka
atletiky), z naší školy paní uč. Pešáková a paní uč.
Jandlová. Každá třída nominovala do sportování své
zástupce, kteří pak soutěžili v pěti týmech a na pěti
stanovištích. Jakmile bylo dobojováno a vše vyfoceno,
následovala autogramiáda olympioniků. Celé dopoledne
se povedlo a naplno jsme si ho užili v duchu olympijské myšlenky: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
V červnu jsme pak ještě obdrželi zlatou medaili za naši
celoroční snahu a zapojení všech žáků školy do víceboje,
vyjma těch trvale uvolněných z tělesné výchovy.
Další velký sportovní úspěch naší školy nás čekal hned
o týden později. S házenkářským týmem naší školy, složeným z žáků 6. a 7. třídy, jsme startovali na třídenním
republikovém finále Novinářského kalamáře v Karviné.
Postup do finále jsme si vybojovali během jara, kdy jsme
postupně ovládli okresní i krajské kolo. Závěrečný turnaj
se hrál spravedlivým systémem každý s každým. Naši
reprezentanti si ve všech utkáních vedli skvěle a nad jejich síly bylo jen vítězné družstvo ze ZŠ Zubří. Vybojovali
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jsme tak výborné 2. místo a za námi skončily školy z házenkářských bašt, jako je např. Karviná, Frýdek-Místek,
Praha Zárubova... Na závěrečném ceremoniálu nám byly
slavnostně předány stříbrné medaile, pohár za 2. místo
a individuální ocenění získal David Popela, který byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Pocit, který jsme při
předávání zažívali, byl nádherný a nepopsatelný. Klukům patří velké poděkování za sportovní zážitek, bojovnost a za vzornou reprezentaci naší školy, ať už na hřišti
nebo mimo něj. Stejně tak mému kolegovi na lavičce
panu J. Popelovi, trenérům Sokola Újezd u Brna, Sokola
Telnice a všem, kteří nám fandili, podporovali nás, tzn.
vedení školy, Nadačnímu fondu ZŠ a rodičům hráčů.
Toto jsou jen dva největší sportovní úspěchy naší
školy, ale i na dalších soutěžích nás žáci výborně reprezentovali. Stali jsme se celkovými vítězi Otnické laťky
ve skoku do výšky, probojovali se až do kvalifikačního
turnaje o republiku v házené žáků 8. a 9. tříd a zde
smolně gólem v závěru prohráli o gól, postoupili jsme
v atletickém Poháru rozhlasu, ve florbalu... Všem našim
sportovcům patří tedy právem velké poděkování za reprezentaci.
I tento školní rok sportujeme naplno, jsme opět
zapojeni do Sazka olympijského víceboje, stejně tak
se úspěšně zúčastňujeme řady sportovních soutěží. Fotbalistům i florbalistům se podařilo v soutěžích postoupit
do okresního finále, ostatní sportovci na svůj start teprve čekají. Naplno jsme rozběhli plnění disciplín víceboje
a každý žák naší školy má tak možnost zjistit, jak na tom
po sportovní stránce je.
					

Mgr. Hana Pešáková
vyučující TV a garant SOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ SPORT

Stříbrné družstvo házenkářů z republikového finále Novinářského kalamáře v házené žáků 6. – 7. tříd ZŠ

První řada zleva: Fila Daniel, Gregor Filip, Halíček Robert, Esterka Štefan, Velíšek Josef, Urban Zdeněk,
druhá řada zleva: Jaroš Martin, Popela David, Krošík Ondřej, Mgr. Pešáková Hana, Vařečka Pavel, Gregorovič Jiří, Zourek Filip
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ZŠ ÚJEZD U BRNA A ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
V letošním školním roce bylo na naší škole zřízeno
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby nejen žákům,
ale i jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Vymezení
činnosti ŠPP vychází z vyhlášky MŠMT a jejích metodických pokynů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Obecně vzato, k základním
cílům ŠPP patří spolupráce se všemi subjekty školy,
zlepšení sociálního klimatu školy, vytváření programů
prevence sociálně patologických jevů a jejich hodnocení, poskytování služeb v oblasti kariérového poradenství,
zajišťování péče o žáky se specifickými vzdělávacími

potřebami, metodická pomoc a vytváření vhodných
podmínek pro integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a také posílení péče o mimořádně nadané
děti. V neposlední řadě i vzájemná spolupráce s dalšími
poradenskými pracovišti - pedagogicko psychologickými
poradnami, speciálními pedagogickými centry aj.
Aktivity ŠPP zajišťuje školní metodik prevence, výchovný poradce, vedoucí metodik sdružení pro 1. stupeň, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
Mgr. Lucie Pohludková
výchovná poradkyně

KLUBOVNA DĚTÍ A MLÁDEŽE V PARKU U KOUPALIŠTĚ
V následujících řádcích bych ráda ve stručnosti seznámila obyvatele našeho města s provozem a činností
Klubovny dětí a mládeže od prosince 2014, kdy jsem
nastoupila. Hlavním cílem bylo vytvořit pro naše děti zajímavé a lákavé zázemí pro volný čas, kdy již mají za sebou
povinnou každodenní dobu ve školních lavicích.
Zhruba před rokem mělo zájem o tyto volnočasové aktivity v průměru 5-8 dětí denně. Při postupném dovybavení klubovny a tím zlepšování prostředí pro děti, za které
je potřeba poděkovat panu starostovi a pracovní skupině
města, se již v předvánočním čase roku 2014 začalo dětem v klubovně líbit. Cestu do tohoto zařízení města našlo
v průměru 15 dětí denně, a to v celém období zimy. Nejen
že si v klubovně hrály, ale také vyráběly vánoční ozdoby,
dárky a zdobily perníčky.
Nástupem jarních měsíců 2015, kdy děti mohly využívat v plné míře venkovní prostory, zájem ještě vzrostl
a nebyla výjimka účasti více jak 20 dětí za den. V průběhu celého roku byl k různým příležitostem, jako jsou
Velikonoce, Den matek, Den dětí, letní táborák, připraven
bohatý program a účast byla nadprůměrná, např. na Den
dětí přišlo 120 dětí.
K většímu pohybu a obratnosti dětí přispělo nově
zbudované dětské hřiště v parku. Děti z klubovny rády
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využívají možnosti na tomto hřišti si pošplhat, protáhnout, povozit se a jiné.
Koncem října 2015 došlo k realizaci městem naplánované rekonstrukce betonové plochy před klubovnou. Již
z dáli je vidět nový umělý povrch a radost dětí při míčových hrách a hlavně pohyb na kolečkových bruslích, což
tento povrch umožňuje. I když se setmí, je na ploše živo,
díky novému osvětlení. S příchodem chladného a sychravého počasí se více věnujeme aktivitám ve vnitřních prostorách klubovny, vyrábíme papírové modely a kreslíme.
V předvánočním období budeme opět zdobit perníčky
a vyrábět různé ozdoby a rok zakončíme Silvestrovskou
diskotékou.
Závěrem bych ráda poděkovala vedení města za plnou
podporu při metodickém a materiálním zajištění činnosti
pro naše děti a v neposlední řadě také těm, kteří darovali
odměny pro děti při akcích a soutěžích.
Přijďte se za námi podívat. Provozní doba klubovny
je pondělí až pátek od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Karla Blažková
777 674 691

KLUBOVNA DĚTÍ A MLÁDEŽE V PARKU U KOUPALIŠTĚ

Vedoucí klubovny Karla Blažková s dětmi dne 20. 11. 2015

Dětský den v parku u klubovny dne 29. 5. 2015
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KLUBOVNA DĚTÍ A MLÁDEŽE V PARKU U KOUPALIŠTĚ

Dětský den s hasiči dne 29. 5. 2015

Opékání špekáčků - akce Klubovny pro mládež dne 30. 4. 2015
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MĚSTSKÁ JIRÁSKOVA KNIHOVNA
Jak již jistě víte, během měsíce března a dubna 2015 byla
Městská Jiráskova knihovna po dlouhých letech fungování
v nevyhovujících podmínkách z objektu nad poštou na ulici
Komenského přestěhována. Trvalo mnoho let, než se našly nové
a hlavně větší prostory na ulici Nádražní č. p. 170 – naproti prodejny Elektro Spáčil. Dnes můžeme s jistotou říci, že čekání se vyplatilo. Mnoho z Vás se přišlo na dny otevřených dveří začátkem
dubna podívat a z ohlasů na opravený a nově vybavený objekt
můžeme konstatovat, že nová knihovna se zkrátka „povedla“,
ať už se jedná o krásný funkční knihovnický nábytek (nové regály, speciální regály pro časopisy, křesílka, dětský koutek), nové
obrazy (Panovníci českých zemí, Mapa Světa, Mapa Evropy)
či sociální zázemí. Knihovna je přizpůsobena také pro vozíčkáře.
Návštěvníci nešetří chválou a my jsme rády, že máme
po mnoha letech kulturní a informační centrum s velmi příjemným prostředím.
Chtěly bychom tímto poděkovat především panu starostovi, ale i zastupitelům, zaměstnancům úřadu a pracovní skupině za to, že nám po celou dobu vycházeli vstříc, pomáhali
při stěhování, vybavování prostor a při vyřizování technických
problémů.
I když nám ještě zbývá doladit některé nedostatky (modernější počítačové vybavení, lepší webové stránky, barevná

tiskárna apod.), postupně na nich pracujeme a spolu s naším
zřizovatelem je řešíme.
Rády přivítáme nové čtenáře, ale i ostatní občany, kteří budou využívat knihovnu v případě potřeby kopírování, potřeby
internetu (který zůstává nadále zdarma) nebo jako návštěvníci besed. V měsíci květnu nám přišla představit svoji knihu
„Kdopak by se šmejdů bál“ spisovatelka Světlana Glaserová,
v měsíci listopadu nás navštívili redaktoři Českého rozhlasu
Brno pan Veselý, Ostrý a Kokmotos a povídali nám o pořadu
Toulky českou minulostí a nejen o něm. Rozhovořili se o natáčení v rádiu a jejich vtipné a milé historky ze zákulisí vysílání
nám zpříjemnily jeden podzimní podvečer. V pořádání besed
bychom chtěly pokračovat i v budoucnu.
Městská Jiráskova knihovna má ve fondu cca 13.000 knih,
odebírá 13 časopisů.
Od měsíce dubna byla prodloužena půjčovní doba:
Po, Út, St 9:00 - 18:00 a v Pá 8:00 - 17:00 hod.
Rovněž se změnilo číslo telefonu: 725 915 076
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Daria Matoušková a Věra Lísková

Beseda s dětmi ze ZŠ dne 24. 9. 2015
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STATISTIKA MĚSTSKÉ POLICIE ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2015
Obec
Počet obyvatel
Počet zaměstnanců MP celkem
Z toho počet strážníků s osvědčením
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení)
Z toho odhad kolik strážníků se podílí
na výslednosti MP

Újezd u Brna
3175
3
3
0
3

Počet přestupků vyřešených
v dopravě
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

12
4
59
2.300,- Kč

Počet přestupků - ostatní
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

75
12
4
59
2.300,- Kč

75

Počet řešených přestupků v dopravě
zařazených do bodového systému (bez
měření rychlosti)

Ukázka zadržení pachatele dne 11. 6. 2015
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0

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti
Počet řešených přestupků v dopravě
zadržených řidičů motorového vozidla
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových
pokut (v Kč)
Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii
České republiky
Počet případů použití služební zbraně
strážníky
Počet útoků na strážníky
Zadrženo hledaných osob
Nalezeno vozidel v pátrání
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)
Předvedeno osob dle § 13 odst.
Odchyceno zvířat
Provedené odtahy/kontrola vozidel

v MŠ Újezd u Brna

0

0

281
10.600,- Kč
63
0
0
0
0
0
0
23
96

MĚSTSKÁ POLICIE
Besídka Městské policie a Policie ČR v naší Mateřské škole
V měsíci červnu 2015 se v naší Mateřské školce v rámci
prevence kriminality a bezpečí našich nejmenších dětí uskutečnila tradiční besídka za účasti obou složek policie, jak naší
městské, tak i státní. Za Policii ČR byla přítomna i preventistka
Policie ČR SJmK z Brna. Děti byly za příznivého počasí v okolí
školky seznámeny s prací obou složek policie, byla jim názorně předvedena výstroj a výzbroj policistů ve výkonu služby,
včetně donucovacích prostředků. Dětem byly poutavým způsobem vysvětlovány základy bezpečnosti silničního provozu,
přičemž důraz byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemních komunikacích, doplněné názornými ukázkami. Rovněž
byly seznámeny s nástrahami všedního života, s krizovými
situacemi a chováním v nich. Dostalo se i na řadu zvídavých
otázek. Všechny děti byly pochváleny za jejich znalosti. Na závěr si policisté nachystali ukázku zadržení pachatele v ujíždějícím vozidle s použitím donucovacích prostředků a následnou
eskortou z místa. S pravidelnými besídkami je počítáno i v budoucnosti.
Obezřetnost vždy na prvním místě
V poslední době se téměř „roztrhl pytel“ s různými podomními obchodníky, opraváři a poskytovateli různých služeb
a slev. Apelujeme rovněž na naše seniory, neboť se to již několikráte stalo, aby v žádném případě nevpouštěli do svých
domovů podezřelé osoby, vydávající se za pracovníky různých
institucí (plynaři, elektrikáři, apod.). Tito pod různými záminkami vniknou do obydlí a zde je pak okradou někdy i o celoživotní úspory. Také byly zaznamenány případy, kdy senioři pod
zprvu vypadající výhodnou nabídkou na slevu na plyn, elektřinu apod., podepíší dealerovi velmi nevýhodnou smlouvu,
což zjistí až následně po podrobnějším prostudování smlouvy,
kterou v rychlosti doma podepsali. Je pak velmi těžké ji vypovědět. A navíc zaplatí velké peníze za zrušení smlouvy. Proto
si dávejte pozor, s kým smlouvu na služby uzavíráte. Doporučujeme smlouvy nikdy neuzavírat doma (pouze v „kamenném“ sídle společnosti, a to vždy až po pečlivém prostudování
a zvážení podmínek smlouvy). Jsme rádi, že nám tyto osoby
včas oznamujete k prověření, stejně jako pohyb nebo odstavení podezřelých vozidel. Informace o osobách a vozidlech, které

tímto způsobem získáváme, předáváme dál Policii ČR k dalšímu využití a samozřejmě mají značnou hodnotu i pro naši
činnost.
Technické vybavení Městské policie v Újezdu
u Brna:
- služební vozidlo Dacia Duster 4 x 4;
- defibrilátor;
- digitální fotoaparát, detektor alkoholu, drogové testery,
kamera do vozidla, minikamera;
- pistole ČZ 75 D Compact, úderové a dočasně zneschopňující prostředky, pouta;
- odchytová tyč na psy a rukavice.
Lokalita „Stará hora“ v k. ú. Újezda u Brna
– zimní období
Městská policie žádá všechny občany a majitele rekreačních
objektů a pozemků o všímavost k podezřelým osobám a vozidlům vyskytujících se v oblasti „Staré hory“. V případě jejich výskytu prosím ihned informujte zdejší Městskou policii na tel. čísle
602 500 584, nebo volejte na bezplatnou linku Policie ČR 158.
Naše městská policie je tu pro Vás, proto se s důvěrou na ni kdykoliv obracejte.
Níže uvádíme pracovní dobu a kontakty.
Pracovní doba:
Pondělí až pátek – 07:00 – 16:00 hod., 22:00 – 07:00 hod.
Víkend a svátky – 22:00 – 07:00 hod.
V případě mimořádných událostí je strážník konající službu
k dispozici na služebním telefonu MP.
Kontakt:
Mobilní telefon (nepřetržitý provoz): 602 500 584
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka):
544 224 901,
Fax: 544 224 778, E-mail: policie@ujezdubrna.cz.
Děkujeme Vám všem za spolupráci.
Petr MACÁK
velitel městské policie
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PŘÍPIS OD POLICIE - KRUHOVÝ OBJEZD
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DOPIS OD PANA HEJTMANA
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POLICISTA - JOSEF VACH
V životě bývá běžné, že člověk
mění svá pracovní místa, tak já
jsem začal pracovat pro město
jako policista dne 11. 10. 1999
a uběhlo to jako voda. Bylo mi při
nástupu 24 let, odcházím a je mi
41 let. Rozhodl jsem se zaprvé se
s Vámi rozloučit a současně Vám
napíši, proč odcházím, aby nebyJosef Vach
ly zbytečné a nesmyslné dohady.
Díky zákonu o policii musí každý pracovník policie mít střední
školu s maturitou. Já však nemám zakončené středoškolské

vzdělání maturitou nýbrž výučním listem. Před třemi léty jsem
si říkal, že si maturitu dodělám, ale odkládal jsem to tak dlouho, až došlo i na mě. Opouštím práci, kterou jsem dělal rád.
Místy to byla zábava, docela milá, avšak místy i těžká a složitá.
Manželské krize, opilecké problémy mezi lidmi, poškozování
městského majetku, to vše bylo náplní, ale i administrativní
služba pro město. Rozhodl jsem se Vám toto napsat, abyste
věděli, že jsem neodešel kvůli tomu, že by mě někdo vyhodil,
ale prostě mě dostihl zákon o policii.
Josef Vach

ČLOVĚK SI LEHCE ZVYKNE
Člověk si lehce zvykne na to, že ve městě relativně všechno funguje (nové chodníky, opravené budovy, nová výstavba,
kvalitní technické zázemí pracovní skupiny města, perfektně
vybavení hasiči, nově přistavěná část mateřské školy, kompletně opravená Radnice, výtah do zdravotního střediska, a jiné.
To vše by bylo však zbytečné, kdyby nefungoval městský
úřad. Nevím, zda si lidé uvědomují, že Městský úřad v Újezdu
u Brna nemá omezený styk s veřejností. Nehraje se na úřední
a neúřední dny. To však chce spoustu úsilí. Neomezený styk
s veřejností a administrativní povinnosti, které vycházejí

nejenom ze zákona, ale i z povinnosti administrovat celé
naše městečko.
Věřte, že dnes a denně se děvčata usmívají a mnohdy to
chce spoustu úsilí. Přál bych Vám někdy slyšet požadavky,
avšak i někdy způsoby, kterými někteří občané jednají.
Na našich úřednících se mi líbí, že žadatelům vyhovují tak
dalece, že ochotně napíší i jejich žádosti. Zkusme to na některých sousedních úřadech.
starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Již několik let pracuje předsedkyně Sociálně zdravotní komise Újezd u Brna paní Martina
Matějková na radnici jako zastupitelka. Všichni ji dobře znáte,
její milý veselý projev. Za to však
poděkovat nechci.
Již léta probíhá v jídelně
Domu s pečovatelskou službou
Martina Matějková na Rychmanově „Papučový bál“.
Organizují jej členky sociálně zdravotní komise. Lidé se těší
a někteří dokonce jsou bujaří. Když to jde, pobudu alespoň
v začátku a k útěku mě vždy donutí některá děvčata, která mě
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vyzvou k tanci. Protože jsem starší pán a musím se šetřit, vždy
po krátkém tancování zdvořile zmizím.
Je tam vždy krásně upraveno a plno. Spousta dobrého
a hlavně vše začíná tím, že 15 minut dávají senioři podněty,
diskutují a vznáší požadavky. Pokud jsme se kdy na jakýchkoli
požadavcích dohodli, vždy jsme se snažili je splnit. Ale proč
jsem nazval tento článek „Poděkování“. Vám všem, kteří mají
vliv na prostředí v Domě s pečovatelskou službou na Rychmanově, děkuji.
starosta města
Jen pro zajímavost - v roce 2015 byly uspořádány čtyři
„Papučové bály“ a jedno „Silvestrovské posezení“.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ZA ROK 2015
V listopadu 2015 byla uspořádána výroční schůze Svazu diabetiků v Újezdu u Brna a jako každoročně byla předložena zpráva o hospodaření za rok 2015. Dále bylo provedeno zhodnocení
všech akcí. Celkem jsme zorganizovali 7 celodenních výletů po
Jihomoravském kraji a po Brně.
Jeden týdenní ozdravný pobyt a ve spolupráci s podporou
Městského úřadu celodenní autobusový zájezd. Mimo tyto akce
se dále uskutečnily 3 velice zajímavé vycházky na Starou horu
s návštěvou bunkrů.
Výletní sezonu jsme započali v březnu návštěvou Letohrádku Mitrovských, kde byla výstava replik českých korunovačních
klenotů. Dalším výletem byla návštěva zámku Letovice, kde
jsme byli již potřetí proto, abychom viděli, jak pokračují opravy
a restaurování celého objektu. V květnu byl zajištěn týdenní pobyt ve Wellness hotelu Pohoda v Luhačovicích. V tomto zařízení
jsou poskytovány ozdravné pobyty na nejvyšší úrovni a krása
prostředí celých lázní je už po několikáté v našem programu. Ve
spolupráci s Městským úřadem byl zorganizován již druhý vynikající výlet do Olomouce, která patřila vždy mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze
a starobylé univerzitě bylo toto město duchovním, kulturním
a řemeslným tradicím po dlouhá staletí přirozeným centrem
Moravy. Samotné město Olomouc a jeho okolí má tolik vzácných památek a zajímavostí, že si to zaslouží další celodenní zájezdy, o kterých budeme i v budoucnu uvažovat. Součástí tohoto
zájezdu byla návštěva nového Muzea tvarůžků v Lošticích. Tady
jsme se seznámili s tradiční výrobou této výjimečné pochoutky
a shlédli velmi zajímavé video o začátcích rodinné firmy v roce
1876, založené panem Aloisem Wesselsem. Neodmyslitelně
k tomu patřil nákup v prodejně, která je součástí firmy. Po obědě

přímo v Lošticích, byli někteří z nás i ve tvarůžkové cukrárně. Pak
jsme pokračovali na hrad Bouzov, který byl založen na přelomu 13. a 14. století a patří mezi mimořádné národní kulturní
památky. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými
předměty a historickým nábytkem. Pro magické kouzlo hradu
je vyhledávaným objektem a svoji roli si zahrál v řadě pohádek
a filmů. K dalším výletům roku 2015 patřil zámek Bučovice
a pak vycházka do přírody v okolí Brna – Mariánského údolí.
Ve Slavkově byly k vidění historické sály a pěkně upravený park.
V září byla na programu návštěva málo známé zoologické zahrady v Hodoníně. Výlet se vydařil, počasí nám přálo a dokonce
jsme byli přítomni krmení žraloků. Na podzim jsme navštívili
podzemí pod Zelným trhem, kde se prochází přes řadu restaurovaných sklepení starých občanských domů s ukázkami jejich
tehdejšího využití pro skladování potravin, vína, alchymistické
laboratoře, historie osvětlení počínaje loučemi až po olejové
lampy. Součástí tohoto výletu byla návštěva kostnice pod kostelem Sv. Jakuba v Brně. Zde jsme stanuli s úctou před kosterními
pozůstatky, odhaduje se, že pocházejí od více než 50 000 osob.
Rok 2015 byl zakončen pravidelnou vycházkou do Sokolnic na
ukázku bitvy a na Mohylu míru k uctění piety bitvy Tří císařů.
Dvakrát ročně se konají veřejné schůze organizace a při přípravě výletů a schůzí se schází výbor dvakrát, při přípravě náročnějších akcí dle potřeby vícekrát. Na každé schůzi jsou účastníci
seznámeni s některým zdravotním problémem. Jako minulý
rok tak i tentokrát jsme byli seznámeni s problematikou diabetu u dětí. Dalším bodem schůze byla historie vzniku a vývoj
glukometrů. Na této schůzi byl zvolen nový výbor organizace.

Zámek Bučovice dne 16. 7. 2015

Olomouc dne 11. 6. 2015

Za výbor ÚO SD Lubomír Fraj
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STŘÍPKY Z FOTBALU
Vážení fotbaloví příznivci, pojďme společně zhodnotit
rok 2015, jaký byl, na jaké úspěchy lze navázat a na jaké propady
musíme rychle zapomenout.
Fotbalová asociace České republiky nám každoročně chystá řadu
novinek, letošní rok byl však milníkem revolučním. Po počátečních
zmatcích se jeví velmi dobrým pomocníkem nový informační servis
fotbalového svazu, který najdete na stránkách https://is.fotbal.cz/.
V tomto systému můžete najít důležité informace o svém oblíbeném klubu, soutěži či hráčích, a to i o těch nejmenších. My
(organizátoři, pořadatelé, trenéři) se v systému můžeme spolehnout na elektronizaci zápisů o utkání, řešíme v něm přestupy hráčů,
prostřednictvím systému probíhá fakturace a spousta dalších organizačních procesů. Příští rok fotbalový svaz avizuje další novinky
a zpřehlednění stránek.
Muži A Sezonu 2014/2015 náš první tým zakončil v pohodovém středu krajské I. B soutěže, vyzkoušel řadu mladých odchovanců, kteří by v budoucnu měli tým táhnout. Cíle pro ročník
2015/2016 byly tedy vysoké, stabilizovaný tým své ambice potvrdil
hned v krajském poháru, kde se dostal mezi 16 nejlepších týmů v Jihomoravském kraji. Také začátek soutěžního ročníku nebyl výsledkově špatný, ale vlivem zranění, výpadků formy končil tragickými
porážkami, ze kterých se je třeba přes zimu oklepat.
Muži B Naše mužská rezerva, které nejde ani tak o výsledky, ale
vychovává mladé kluky, aby si zvykli na fotbal dospělých a v budoucnu se stali pilíři A týmu. V minulosti měl B tým problém stabilně personálně obsazovat utkání kvalitními hráči, ale díky práci pár obětavců se podařilo stabilizovat široký tým a také výsledky se již dostavují.
Dorost Naše mládežnická základna je velmi silná a široká.
Dorostenci, jejichž zástupci se pravidelně objevují v soutěžích dospělých, dostali jediný úkol, a to po několika desetiletích postoupit

do krajských soutěží. Přiděleného úkolu se zhostili výborně, na podzim všechna svá utkání vyhráli a jsou velmi blízko vytčeného cíle.
Žáci Již druhým rokem úspěšně působí v krajských soutěžích
žákovské týmy starších a mladších žáků. Je příjemným překvapením, že se nám v silné konkurenci především brněnských týmů daří
držet krok kvalitou i kvantitou dětí. Především za žákovským fotbalem k nám přijíždí trénovat a hrát děti z okolních obcí, kde již fotbal
v těchto kategoriích zanikl. Patří za to dík především lidem, kteří
nabídli své služby ke sportovní výchově dětí bez nároku na honorář.
Přípravka Náš oddíl byl zasažen nebývalým zájmem o fotbal
ze strany nejmladších kluků. Hoši dosáhli takových výsledků, že celou soutěž zcela opanovali. Do příštího roku chystáme další nový tým
v kategorii přípravka mladší, kde si zasoutěží skutečně i ti nejmenší.
O výsledky jde však v těchto kategoriích až na posledním místě,
důležitější je zájem o sport a pohyb venku vůbec. Chtěl bych v této
souvislosti poděkovat především Vladimírovi Krejčímu a Radkovi
Tálskému, jelikož bez jejich osobní angažovanosti by újezdská mládežnická kopaná nedosahovala takových úspěchů. Však se přijďte
podívat na trénink do újezdské sportovní haly při základní škole.
Nábory a tréninky probíhají ve dnech:
Pondělí 17:00 – 18:30; Čtvrtek 17:00 – 18:30
Jedním z největších problémů, se kterým se dlouhodobě potýkáme, je nedostatek sportovních ploch přímo v Újezdě. V současné
době je v letních měsících jedna travnatá plocha pro naše sportovce nedostatečná, stejně jako kapacita tělocvičny není schopna
uspokojit potřeby fotbalistů a vůbec sportovní veřejnosti v zimních
měsících. Hledáme útočiště i v okolních obcích a s očekáváním
vzhlížíme ke stavbě multifunkčního sportovního areálu v Újezdě
za koupalištěm.
Mgr. Radek Řeřicha

Fotbalová přípravka SK Újezd u Brna
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SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
SHM také letos nabízí řadu kroužků pro děti i mládež, ale
také pro rodiče s malými dětmi. Pro ně nabízí již léta účast
v mateřském klubu Ovečka, který se zaměřuje nejen na smysluplné trávení času s ostatními rodiči s dětmi a nabízí řadu
odborných přednášek a speciálních kurzů.
Pro školní děti jsou určeny především kroužky výtvarné a keramické, stolní tenis, taneční podložky, malý fotbal a kroužky
pěvecké. Pro mládež jsou k dispozici nově vzniklé kroužky cimbálové muziky a folklorního tance. V tomto tanečním kroužku
se mladí učí tradičním i zapomenutým tancům z Brněnska.
Pro širokou veřejnost jsou připraveny akce krátkodobého
charakteru. Např. soutěžní večer a světelný průvod se svatým
Martinem (14. listopadu), předvánoční dílny (20. prosince)
nebo třeba druhý ročník koštu pálenek z vlastního ovoce
(3. ledna).
Od února roku 2016 se můžete těšit na uvedení dalších
komedií na malém pódiu v oratoři. Na jaro jsou plánovány
také dvě cyklistické akce určené více milovníkům kol, než závodníkům (závod horských a trekových kol O pohár sv. Antonína – 8. května 2016 a samozřejmě také cyklomaraton K24,
jehož XVI. ročník je naplánován na 17. - 18. června 2016).
A o co vlastně při K24 jde? Každý účastník má k dispozici
24 hodin, aby předvedl, co v něm je. Někdo celou tu dobu dokáže kroužit po okruhu dlouhém 28,4 kilometrů, aniž by z kola
sesedl. Jiný si odjede v pátek jeden okruh, jde se domů vyspat,
v sobotu si odjede druhý okruh, dá si v restauraci naproti kostelu jedno dobré pivko a odpoledne v 17:30 přijde na vyhlášení výsledků. Při tomto závěrečném ceremoniálu každý účastník dostane upomínku na závod formou diplomu a drobnou
pozornost (v posledních dvou letech propisku s logem K24).

Přihlásit se na závod je možné také až v samotný den závodu přímo v místě startu/cíle a tato možnost je především pro
obyvatele Újezda.
A ti z vás, kdo si plánují již prázdniny na příští rok, si mohou
poznamenat termíny letních táborů pořádaných naší organizací.
- příměstský (do 3. třídy):
11. – 15. července;
- chlapci (od 3. třídy do 16 let):
1. – 12. července;
- děvčata (od 3. třídy do 16 let):
12. – 23. července.
Na našich webových stránkách www.ujezd.shm.cz si
můžete najít přesné informace o chystaných akcích, ale také
fotografie z akcí již skončených.

Pohled na tábořiště poblíž obce Protivanov, červenec 2015

K24 - start dne 19. 6. 2015
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ZE ŽIVOTA ÚJEZDSKÝCH SKAUTŮ
Naše újezdské středisko funguje již od roku 1948. Není
tedy divu, že zde za celou jeho existenci prošlo skautskou výchovou velice mnoho skautů. Ve středisku ovšem nejsou jen
skauti z Újezdu u Brna, ale i ze dvou okolních vesnic. Konkrétně působíme ještě v Žatčanech a Sokolnicích. V Újezdu nyní
působí tři družiny. Dvě chlapecké rozdělené dle věku na děti
do dvanácti let - vlčata a chlapce od dvanácti do patnácti let
- skauty. Dívčí družina zde je jen pro děvčata do dvanácti let
- světlušky. V Žatčanech působí pouze jedna družina, která
je jako jediná koedukovaná to znamená, že jsou jejími členy
jak chlapci, tak i děvčata. V Sokolnicích působí družiny také
tři. Dvě dívčí rozdělené dle věku na mladší než dvanáct let
- světlušky a ve věku od dvanácti do patnácti let - skautky
a jedna chlapecká do dvanácti let - vlčata.
Mezi naše velmi oblíbené činnosti patří lukostřelba, a také
máme velice rádi lanové aktivity. Součástí naší skautské
činnosti jsou nepochybně jedno i vícedenní výpravy, které
se zaměřují na poznávání přírody, zajímavých míst a jiných
činností. Ovšem výpravy nejsou jedinou naší skautskou

činností. Každoročně na jaře pořádáme zde v Újezdu sběr odpadu, při čemž se snažíme naše městečko učinit čistším, podobné uklízecí akce se účastníme i v Žatčanech. V létě pořádáme
letní tábor, který má každý rok jinou, zajímavou a zábavnou
tematiku. Na podzim po táboře většinou pořádáme náborové
akce, při kterých se snažíme oslovit děti a jejich rodiče, aby
své dítě nechali vyrůst ve skautingu. Na náboru jsou většinou přichystané pro děti lanové aktivity a spousty dalších her
a činností. Dále pravidelně před Vánocemi jezdíme do Vídně
pro Betlémské světlo. V Betlémě zapálený plamínek následně
roznášíme, a to společně s přáním krásného prožití vánočních svátků starším spoluobčanům v Újezdu i v Žatčanech.
Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách
www.tumulus.skauting.cz. Přečíst si o nás něco můžete také
na naší vývěsce, umístěné na náměstí v Újezdu u Brna, nebo
se za námi můžete přijít podívat třeba na schůzku.

Hromadná fotka účastníků výpravy do Otevřené zahrady v Brně dne 26. 9. 2015
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Za újezdské skauty
Saša Baxantová

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH FIRMY EUROBI NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2015

Ve dnech 17. 5.-18. 5. 2015 byly zahájeny Jihomoravské
dny na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
Politickou reprezentaci zastupoval pan hejtman JUDr. Michal Hašek a město Brno pan primátor Ing. Petr Vokřál, přítomno bylo samozřejmě i mnoho dalších hostů.
Při své úvodní řeči v českém pavilonu na Expu představil
hejtman náš kraj velmi zajímavým způsobem a zdůraznil,
že se jedná o nejkrásnější kraj České republiky.
Jestliže je Jihomoravský kraj nejkrásnější v ČR, tak město
Brno je jedním z nejkrásnějších, takto uvedl naše hlavní město
kraje pan primátor. V rámci prezentace Jihomoravského kraje,
která trvala 14 dní, se výstavy zúčastnilo několik velmi zajímavých firem z oblasti IT, čištění a úspory vody, nanotechnologie.
Potravinářské výrobce mimo jiné za Jihomoravský kraj zastupovala firma Eurobi vyrábějící produkty racionální výživy,
která naplnila jako jedna z mála motto světové výstavy v Miláně: „Potraviny pro planetu, energie pro život“.
Společnost Eurobi představila celkem čtyři výrobky, které
budily nemalý zájem mezi návštěvníky pavilonu z celého světa.
Jednalo se o těstovinový salát s ROBI (odlehčený salát
se sojanézou = rostlinná majonéza), fazolový salát (nutričně
vyvážený a chuťově zajímavý, také se sojanézou), dále mexický salát s čerstvou zeleninou, a dále mix výborných šátečků
EXPO s několika druhy náplní s Robi. Tyto šátečky byly vyhodnoceny již v roce 2012 jako nejlepší výrobek (1. místo) v soutěži Regionální potravina v kategorii pekařských výrobků
v Jihomoravském kraji.
Při vší skromnosti, tato prezentace patřila mezi jednu z nejzajímavějších a jsme velmi hrdí, že jsme se ji mohli zúčastnit.
Mnozí se ptali, co to vlastně ROBI je. Odpověď našli v pěkně zpracovaných anglických letácích, kde se dočetli, že ROBI
je rostlinná bílkovina, která nutričně, vzhledem i chutí nejvíce
připomíná maso.

Mezi hlavní výhody patří zejména úspora času a energie při
přípravě pokrmů z rostlinné bílkoviny ROBI.
Při interních zkouškách bylo prokazatelně zjištěno, že porovnáváme-li rostlinnou bílkovinu ROBI s vepřovým masem
při tepelné úpravě potřebujeme na tuto úpravu vepřového
masa 2x větší množství energie a času než na přípravu ROBI
a na tepelnou úpravu hovězího masa, dokonce 6x více.
Právě tyto možné úspory jsou jedním z hlavních argumentů, proč v budoucnosti používat rostlinnou bílkovinu a tím,
šetřit i více energie pro planetu, tak, jak je uvedeno v mottu
výstavy.
Bohužel, malým záporem bylo to, že se nepovedlo výrobky z ROBI zařadit do klasického vaření přímo do restaurace
na Expu. Protože se však příští Expo uskuteční ve Spojených
arabských emirátech v Dubaji, kde spotřeba masa není taková
jako v Evropě a využívá se zde také mnoho alternativ, věříme
ve větší prosazení rostlinné bílkoviny ROBI v roce 2020 v Dubaji.
Ačkoli firma Eurobi je poměrně malá (do deseti zaměstnanců), v rámci prezentace Jihomoravského kraje, města Brna
a města Újezdu u Brna, kde má své sídlo, zhostila se daného
úkolu velmi dobře a můžeme jen zopakovat, že jsme hrdí,
že jsme obstáli i v rámci konkurence podobných výrobků z celého světa.
Pavel Labský
A dále poprosíme o dovětek pana ThDr. Jana
Hradila,Th.D.
Nezbývá než pogratulovat celé firmě Eurobi, obzvláště
Pavlu Labskému, který již léta pracuje na této firmě, ne pouze
jako majitel, ale i manažer. Je velice příjemné, když Vám někdo řekne: „Tam u Vás je firma, která vyrábí Robi maso“, a tak
dobrá firma z místa dělá dobré jméno města. Jsem rád, že,
jak kdysi bývalo zvykem říkat a dnes to vzpomene málokdo:
„Újezd, tam je divadelní služba“, objeví se člověk, který zná
Újezd jenom proto, že se v Újezdu vyrábí Robi maso.
Děkujeme Vám.
starosta města
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JÓGA PRO DANIELKA
KONCERT DĚTSKÉHO LIDOVÉHO
SOUBORU JAMÍREK

Jógu jsem začala v Újezdu u Brna předcvičovat přibližně před dvěma lety a není hodina, na kterou bych se netěšila. Pravda, začátky, kdy
na mě koukaly vystrašené pohledy cvičících s vyděšeným výrazem
v obličeji a s nevyřčenou otázkou „o co jí jde?“, se změnily na stále
usměvavé tváře, (alespoň na hodinách).
Asi každý máme nějaké trable, kterými se na počkání nechlubíme.
O to víc mě překvapilo, když jsem potkala mladičkou blonďatou holčinu
z jógy, kterou bych mimo jiné typovala maximálně na sedmnáct let,
s dcerkou a dvouletým chlapečkem.To, co mi řekla, mě uzemnilo. Chlapeček se zřejmě nešťastnou náhodou narodil s dětskou mozkovou obrnou.
Doma mě napadlo, že bych mohla uspořádat sobotní dopolední
cvičení a výtěžek z něj bychom věnovaly chlapečkovi. Předcvičovat
pomohla i má sestra. Díky podpoře všech, kteří se zúčastnili a přispěli,
(s ohromnou vervou i cvičili) a pana starosty, ThDr. Jana Hradila, Th.D.,
se vše 14. února uskutečnilo a vybralo se překvapivých deset tisíc korun.
Samozřejmě, že to rodinu nespasí, ale alespoň trošku pomůže.
Je fakt super vědět, že i přes rozšiřující se komunikaci přes sociální sítě
stále ještě dokážeme registrovat ostatní a umíme pomoci.
Mně došlo, že nemá cenu si něco myslet, či mít domněnky o ostatních. Řekla bych, že tato holčina nemá zdaleka žádné starosti, je zkrátka
„happy“, je hubená, tak co víc chtít?!! Zatímco popravdě každý den bojuje o blaho svých dětí.Taky mi došlo, že si někdy málo uvědomujeme,
že dýchat a jen tak žít je vlastně luxus. Proto vstávejte s úsměvem, protože, i když venku zrovna nesvítí slunce, stejně na tom nic nezměníte...
Jana Huslíková
Upřímně děkujeme Janči Huslíkové a Katce Šemberové za organizaci cvičení pro Danielka. Vážíme si času a energie, které do této
akce vložily. Je pro nás velkým povzbuzením, že Janča sama přišla
s nápadem jak Danielkovi pomoci. Děkujeme také všem, kteří se cvičení zúčastnili a pomohli. Kromě příjemného zážitku si mohli odnést
i uspokojení z dobrého skutku. Jsme rovněž rádi, že k tomu mohly být
bezplatně využity prostory města v Domě s pečovatelskou službou.
Atmosféra byla vynikající, všem patří velký dík.
Rodiče Danielka
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Dne 26. 9. 2015 se konal pod záštitou starosty města koncert
dětského lidového souboru Jamírek, na kterém bylo také „pokřtěno“ – uvedeno v život CD se zpěvem a muzikou našich malých
dětí pod vedením paní Vilmy Novotné. Ač přislíbil svoji účast
ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, tak se v den konání koncertu omluvil. Ač přislíbil svoji účast starosta ze Žatčan Ing. František, také nepřišel. Dá se říct, že, když někdo nepřijde, tak také
neodejde. Bylo vskutku uměleckým zážitkem, ale i rozkošné, když
se malé děti pustily do muzicírování. Nezůstává nám nic jiného
než paní Vilmě Novotné a všem dalším protagonistům poděkovat.
Bylo napečeno, bylo co jíst, kromě uměleckého zážitku se sytily
i běžné lidské vjemy.
starosta města

NADAČNÍ FOND JAMIRO
Nadační fond JAMIRO je neziskovou organizací působící
v Újezdě u Brna již 7 let. Jeho činnost je zaměřena hlavně na práci
s dětmi v oblasti vážné i lidové hudby.
V dubnu roku 2015 jsme uspořádali šestý ročník houslové
soutěže pro mladé houslisty do 12 let pod názvem Újezdská notička. Žáci z mnoha základních uměleckých škol soutěžili v sedmi
kategoriích. Zájem o tuto naši již tradiční akci je veliký, měli jsme
soutěžící až z Nového Jičína. Všichni hráli s maximálním nasazením ve vstřícné a přátelské atmosféře. Pro porotu nebylo hodnocení soutěžících jednoduché, ale oceňovali jejich vystoupení
velice profesionálně. Velké poděkování patří našim žákům, kteří
ve velké konkurenci obstáli velice dobře. Získali čtyři první místa,
dvě druhé a tři třetí ceny. V první kategorii jsme měli tři zástupce
– Kristýnku Bernátovou, Vojtíka Kyselku a Matýska Zahradníka.

Vyhlášení výsledků ve 2. kategorii soutěže
„Újezdská notička“ dne 12. 4. 2015

DĚTSKÝ LIDOVÝ SOUBOR JAMÍREK
Letos je to již pět let, co byl založen dětský lidový soubor
Jamírek. K tomuto našemu výročí se nám podařilo natočit
první CD Jamírku. Koncert a křest se uskutečnil 26. listopadu
2015 v sále Restaurace Na Rychtě. Byl to svátek pro naši cimbálovou muziku, která připravila koncert pro do posledního
místa zaplněný sál. Naši muzkanti hráli a zpívali naplno a svým
výkonem udělali radost všem přítomným. Na programu koncertu bylo vystoupení taneční složky Jamírku, kdy malí tanečníci s nadšením a elánem zatancovali a zazpívali lidové písničky
a tanečky. Kmotry našeho CD byli starosta města Újezd u Brna
ThDr. Jan Hradil, Th.D. a pan Pavel Král. Já bych chtěla poděkovat
městu Újezd u Brna za podporu i všem, kteří nám pomáhají.

Kromě těchto dvou velkých akcí vystoupil letos Jamírek
na mnoha dalších, např. v Milešovicích, v Brně na Velikonočních slavnostech na náměstí Svobody, v Újezdě na Babských
hodech, na Den matek, na Farmářských hodech, na Folklorním podvečeru s Rozmarýnou.
Na závěr bych chtěla poděkovat za svou nominaci na Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
Ocenění a poděkování za činnost v neziskové organizaci je pro
mne povzbuzením do další práce s našimi dětmi.
Za Nadační fond JAMIRO
Vilma Novotná

Jamírek na Folklorním podvečeru s Rozmarýnou dne 7. 11. 2015

Jamírek na Folklorním podvečeru s Rozmarýnou dne 7. 11. 2015
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TERAPEUTICKÁ ZAHRADA V DOMOVĚ PRO SENIORY SOKOLNICE
Terapeutická zahrada v Domově pro seniory Sokolnice
neboli Zahrada paměti pro osoby s Alzheimerovou chorobou
a ostatními typy paměťového deficitu byla slavnostně otevřena
dne 11. 9. 2015 za přítomnosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Marka Šlapala, který převzal záštitu.
Tato specifická zahrada je upravena tak, aby klient postižený ztrátou orientace, vždy našel cestu ke vchodu. Proto jsou
stezky komponovány tzv. do osmičky, díky čemuž po cestičkách klient dojde vždy do výchozího bodu, což je důležité
proto, že takto postižené osoby se ztrácejí v prostoru a v čase.
Do zahrady se vstupuje z nádvoří domova, přesněji z kantýny přes dlážděný vchod vedoucí k lávce přes úzký potůček,
který napájí malé jezírko se zlatými rybkami. Hned vedle
je umístěna prostorná voliéra, kde budou zpestřovat život
a podívanou našim klientům zlatí bažanti a zpěvné a okrasné
ptactvo. Tímto je vytvořen prostor pro zooterapii, jejíž součástí je také péče o ryby a bažanty, o které se budou starat také
klienti. Péče o ptáky a rybičky alespoň některým jistě připomene jejich malé hospodářství v původním domově. V bývalém skleníku je pro ptactvo vybudováno voliérové zázemí pro
chladné dny. Za potůčkem, uprostřed vydlážděného kruhu,
se nachází tzv. „smyslová pyramida“, což není nic jiného,
než záhonek, který je vybudován z důvodu lepší dosažitelnosti
pro klienty ve tvaru pyramidy. Rostou v něm aromatické byliny
jako máta, bazalka, libeček, pažitka, levandule, mateřídouška apod. Dále byla část zahrady osázena různými druhy růží
v návaznosti na historii daných prostor, neboť za hraběte
Mittrowského zde existovala„Růžová zahrada“. Tato zóna bude
využívána v tzv. aromaterapii.
Vydáme-li se od pyramidy doleva, uvidíme po pravé straně
„dřevěné varhany“. U nich si klienti mohou připomenout zvuk

dunícího dřeva, a také hmatem ucítit dotek obyčejné větve, který
je pro zdravého člověka úplnou samozřejmostí. Tento koutek bude
doplněn větrníky, keramickými závěsy a hmatovým
stromem, které mají za účel posilovat smysly jako sluch a hmat.
Cesta dál povede „Růžovým tunelem“ k altánku,
který je vybudován jako napodobenina původního altánku
Mittrowských. K němu bude přiléhat malý výběh, v němž
bude také v rámci zooterapie ustájena holandská minikozička. Jedná se o velmi společenské zvíře, které se snadno
nechá ochočit a vyhledává společnost lidí.
Vedle altánku stojí v důstojném zákoutí vesnická Boží
muka s obrazem Madony. Toto místo nabízí klientům zastávku
ke krátkému zamyšlení a rozjímání, příležitost při vzpomínce
na blízké např. zapálit svíčku. Cestička nás postupně dovede
ke vchodu, odkud je možno pokračovat na druhou stranu.
Vydáme-li se od vchodu do prava, mineme voliéru a pokračujeme kolem skleníku. Vpravo podél plotu rostou nádherné
pestrobarevné růže, které kdysi daly zahradě jméno. V této
části zahrady se nachází tzv. „hmyzí hotel“, a také jsou zde
zavěšeny ptačí budky jako zázemí pro zpěvné ptactvo žijící
v zámeckém parku. Na stěně skleníku jsou umístěny historické artefakty, které mají v rámci reminiscenční terapie
připomenout klientům předměty, které bývaly kdysi nedílnou
součástí jejich každodenního života. „Zelený tunel“, tvořený konstrukcí s popínavými rostlinami, nás přivede opět
do středu zahrady k jezírku.
Celý prostor je doplněn vydlážděným ohništěm s posezením, které může klientům připomínat letní pobyt v přírodě
spojený s opékáním špekáčků.
Vedení domova děkuje všem, kteří byli jakkoliv nápomocni
při budování a tvorbě tohoto díla a velmi si váží jejich pomoci.

ZVONY
Dne 16. 9. 2015 se dostavil na Radnici pan Karel Pecák a položil mi otázku: „Víte, že na našem římskokatolickém kostele
jsou krásné tři zvony?“, nevěděl jsem. Protože jsem přesvědčený,
že to neví více občanů Újezdu, požádal jsem jej a on k nim přinesl údaje, které přikládám.
starosta města
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Velký zvon
Ave Maria graca plena dovinus 1736
IVS TECVN
První moravská zvona „RNA“ v Brně ulila 1947 (umíráček)
Malý zvon
IZN HONORI pau filza est an no 1694
Srdce moje o lásce Boží zpívá

ZLIKVIDOVALI JSME PAŘEZY - SLUŽBY A PRÁCE VE MĚSTĚ
Město Újezd u Brna zasáhla lokálně koncem července
roku 2015 větrná smršť. Na odklízení se plně podílela pracovní skupina s využitím naší plošiny. Odstranili jsme mnoho
polámaných větví z korun stromů zejména v parku na ul. Štefánikova. Bylo nutno odstranit i několik stromů, které se rozlomily. Naši dobrovolní hasiči odstranili padlý topol u dětského
hřiště Na Zahrádkách. V součtu nám zůstalo na 27 ks pařezů.
Rada města rozhodla o vypracování nového generelu zeleně.
Dalším úkolem bylo odstranit pařezy a zajistit novou výsadbu stromů, dle předloženého projektu.
Byla zajištěna odborná firma, která nám pařezy odfrézovala. Zapravení a následnou výsadbu po odstranění pařezů
provádíme vlastními silami.

Park, ulice Štefánikova, likvidace větví

Frézování pařezů
Víte, jsem zde zaměstnancem již 5 let, ve městě, ve kterém
jsem převzal technické zabezpečení provozu od veřejného
osvětlení až po kanál. Vše musí fungovat, pokud možno hned.
Zaměstnaných u pracovní skupiny přibývá. Máme jedno štěstí,
že min. 50 % nákladů s platy těchto zaměstnanců je dotovaných. Víte, co dalo práce vyprofilovat tuto pracovní skupinu tak, aby to byli skuteční pracovníci města, nikoliv pouze
zaměstnanci, kteří přišli jenom proto, aby brali plat a lenošili.
Profesionalizace vede k tomu, že tito lidé musí být proškoleni,
musí splňovat některé bezpečnostní předpisy. Nesmí pít alkohol a o drogách nemluvě. Musím zmínit, že celkem 7 pracovníků si v průběhu práce zvýšilo odbornou kvalifikaci tak, že
mohli, ale i mohou se dnes bez problému zaměstnat. 5 osob
dostalo odborný výuční list „zahradník“. Řidičské průkazy,
oprávnění k řízení stavebních strojů. Tito lidé nejsou pouze zametači města. Dnes jsou to odborní pracovníci na svém místě.
Věřte, že to dá mnoho práce, obzvláště zaškolení na novou

techniku a vybavenost. Je to každodenní zápas. Avšak i sociální služba na naší straně, odvoz lidí k lékaři, zabezpečení domů
při ztrátě klíčů, zaběhlí psi, úklid hřbitova a jeho provoz, zametání města, zimní posypové práce, sběr a čištění veřejných
košů na odpadky, čištění malých sběrných košů na odpadky,
velký sběrný dvůr. Mimořádně zatěžující je jarní a podzimní
odvoz bioodpadů od Vašich domů. Aby toho nebylo málo,
tak si starosta vymyslel mobilní kompostárnu, starost o recyklovanou skládku, zabezpečení rybníka a mokřadu Šmoldus.
Věřte, že toho je opravdu moc.
Stavební a dlaždičské práce, zabezpečení a první zásah
u jakýchkoli havárií.
Popsal jsem to proto, že mnohdy nevím, kde máme být
dřív. Zůstává však faktem, že i naše zařízení a vybavení je rok
od roku lepší a lepší.
Petr Suchý
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ
Za mého krátkého působení vedoucího sběrného střediska
odpadů bych se s Vámi podělil o několik postřehů.
Město se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a všemi platnými vyhláškami ve vztahu k odpadovému hospodářství. Pro tyto účely bylo zřízeno Sběrné středisko odpadů Újezd
u Brna na ulici Štefánikova.
Pracovní doba na sběrném dvoře:
Pondělí až pátek 12:00 - 18:00 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
Sběrné středisko a boxy, které jsou rozmístěny na určených
místech města, slouží pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt ve městě Újezd u Brna.
Sběrné boxy slouží pro ukládání odpadů - skla, papírů
a plastů. Je žádoucí, aby zde byl udržován pořádek za přičinění Vás, občanů. Je zapotřebí velkoobjemové plasty sešlápnout
a kartonové krabice rozřezat a poskládat, aby zabraly co nejmenší prostor v kontejneru a v daném boxu byl pořádek.
Sběrné středisko odpadu slouží pouze pro odkládání odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami
na jejím katastrálním území. Právnické osoby a fyzicky oprávněné osoby k podnikání využívají systém zavedený obcí pro
nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné
smlouvy s městem.
Sběrné středisko kromě základního sortimentu odpadu
t.j. sklo, plasty, papír, slouží též pro odběr odpadů jako: stavební suť, textilní materiály, barvy, rozpouštědla, elektrické
a elektronické zařízení (počítače, monitory, rádia, pračky,

mikrovlnné trouby, ledničky, mrazáky apod.), dřevo, nábytek,
pneumatiky, oleje. Při odevzdávání velkoobjemového odpadu, t.j. skříní, postelí, lavic, bych Vás chtěl požádat o jejich
demontáž pro uložení do kontejneru, za což Vám děkuji. Pro
odevzdání odpadu na sběrném dvoře je nutné předložit průkaz totožnosti.
Ve sběrném dvoře je též umístěn box pro odkládání oděvů,
záclon a jiného textilu na humanitární pomoc.
Veškeré informace o odběru a zpoplatnění odpadu včetně
ceníku jsou vyvěšeny při vstupu do sběrného dvora.
Pro informaci uvádím, že ze sběrného dvora za období
7 měsíců bylo odvezeno:
13 ks 2 t kontejnerů plastů;
3 ks 2 t kontejnerů papírů;
8 ks 7 t kontejnerů komunálního odpadu – pouliční;
6 ks 7 t kontejnerů stavební sutě;
12 ks 7 t kontejnerů objemného odpadu;
2 ks 3 t kontejnerů pneumatik.
Závěrem bychom si měli přát, aby naše ulice byly čisté, bez
odpadků a exkrementů, protože pro veškerý sortiment ukládání odpadu slouží rozmístěné nádoby.
Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody.

Nové sběrné místo vedle ČOV
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Karel Hrad
vedoucí sběrného dvora

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
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VÁLEČNÝ HRDINA MIROSLAV ROZPRÝM
Milí čtenáři,
rád bych všem i později narozeným občanům popsal
příběh válečného hrdiny Miroslava Rozprýma. Ten svým
životem, jako tisíce ostatních bojovníků, přispěl k poražení nacistického Německa vedeného Adolfem Hitlerem
ve 2. světové válce. Začneme ulicí Rozprýmova, kde
je malý pomníček. Deska, dnes již pamětní, je jeho hlavní
částí. Její historie stojí za zmínku.
Pamětní deska npr. M. Rozprýmovi (in memoriam) byla
slavnostně odhalena v roce 1947 na domě rodičů, dnes
ulice Nádražní č. p. 373 v Újezdě u Brna. Po prodeji domu
byla odvezena na hrob rodičů. Po smrti sestry Květy byl
urnový hrob v roce 1993 zrušen. Deska byla umístěna
na hrob rodiny Kulichových z Masarykovy ulice do roku
2003. Z aktivity několika občanů vzniká malý pomníček.
Pro tento záměr věnuje rodina Kulichova pamětní desku.
Kámen pro základ je přivezen ze „Staré hory“.
Anglické letectvo „RAF“ dokladuje padlého pilota
M. Rozprýma na válečném památníku č. 249 v přístavním
městě El Alamein v severním Egyptě.

Přátelé,
dosud zjištěná a publikovaná fakta o letci Miroslavu
Rozprýmovi, nar. 28. 2. 1920 v Újezdě u Brna. Po maturitě
17. 6. 1939 utekl s kamarády ve skupině zvané „LUKŠE“
do Polska, aby mohl bojovat proti nenáviděným nacistům. Z Polska dále cestuje lodí do Francie, kde podepisuje
vstup do cizinecké legie na 5 let. Bohužel i Francie kapituluje před armádou třetí říše a mladému odpůrci nacismu se podaří dostat lodí do Velké Británie. Zde Miroslav
úspěšně prochází školu pro důstojníky v záloze. Je vybrán
do kurzu pro záškodníky a učí se skákat padákem u jezera
Morar ve Skotsku. Za své výsledky je na podzim 1941 přidělen k 138. britské peruti pro zvláštní úkoly. Znovu se učí
a prochází další válečnou školou pro důstojníky v záloze.
Svědectví kamaráda Josefa Jelínka z Krakovan u Týnce nad Labem (13. 3. 1947).
„Mirka znám od doby, kdy jsme spolu létali ve 138.
speciální letce, ale od vidění ho znám již z Francie, kde byl
již poddůstojník. Každý jsme ovšem byli v jiném útvaru.
V lednu 1942 jsem byl přeložen do Stradishallu, město

Válečný hrdina Miroslav Rozprým, jeho památník najdete na ulici Rozprýmova
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VÁLEČNÝ HRDINA MIROSLAV ROZPRÝM
ležící severovýchodně od Londýna, na leteckou základnu
pro bombardéry. Mirek již měl hodnost anglického četaře
aspiranta a s kamarádem Pepíkem Tesařem uměli nejen
francouzsky, ale překládali nám z angličtiny. Byli jsme
ubytováni nedaleko města Bedford po dvojicích u civilního obyvatelstva. Byl jsem s Mirkem na stejném pokoji. Časem jsme se dostali do stejné posádky, a tak jsme
spolu sdíleli i letecké zážitky. Byli jsme spolu při náletech
nad Francií, Německem, a dokonce i Československem.
Několikrát měla letka zvláštní úkoly. V roce 1942 bylo létání na vzdálené cíle velmi obtížné a nebezpečné. Mirek
a Pepík v posádce kpt. Anderleho se zúčastnili výzvědného letu nad různými částmi československého státu (protektorátu). Tak byli i nad Pardubicemi, kde bombardovali
leteckou školu nacistů a odstřelovali prchající Němce z kulometů, při klamném náletu byl shozen výsadek diverzní
paraskupiny na území protektorátu. Později létali i do
Itálie a podívali se i na africký kontinent. Ztratili se nad
Středozemním mořem. Mirek patřil do skupiny našich
nejlepších letců a ztrátou celé posádky jsme byli zdrceni!
Já jsem v té době u letky nebyl, ale střelec rotmistr Vratislav
Šiška u letky byl a myslím si, že uschoval Mirkovy věci.“
Z dopisu div. generála A. Zemana pozůstalým: (16. 3. 1947, Praha)
„Váš syn Miroslav Rozprým sloužil pod mým velením
v roce 1940 a prodělal s II/1 praporem ústupové boje
ve Francii. Po přeplutí do Anglie odešel od nás k letectvu,
kde se osvědčil jako skvělý letec. Byl to milý hoch ryzího
charakteru, statečný voják a nekompromisní vlastenec.
Měl jsem ho rád jako vlastního a říkával jsem, že kdybych
měl syna, přál bych si, aby měl jeho vlastnosti. Je zvláštní,
že smrt si vybírala mezi námi jen ty nejlepší vojáky.“
Dále K. Janoušek div. generál čs. letectva
ve Velké Británii:
„Položil svůj život v boji proti nepříteli, věrný syn své
země a statečný obhájce našich společných ideálů a svobody. Za své bojové úspěchy byl vyznamenán čs. medailí
za chrabrost a čs. válečným křížem.“
Paní Hana Benešová, Praha, Hrad, prosinec
1945 – dopis rodičům:

„Den vítězství nadešel – jeho strůjci se však nevrátí,
je to krutá skutečnost pro milující duši ženy. Chtěli bychom je posílit ujištěním, že na těch místech, jež zůstanou
letos u vánočního stolu prázdná, bude v duchu celý národ,
národ vděčný, národ nezapomínající!“
Věstník Praha 28. 2. 1947 Ministerstvo národní obrany, hlavní štáb velitelstva letectva:
„V uznání největší oběti, kterou položil na oltář vlasti
a v ocenění zásluh, které si získal, osvobození Československé republiky ve válečných letech 1939-1945, byl
povýšen Osobním věstníkem Ministerstva Národní Obrany
č. 8 z 1/2 1947 na věčnou paměť p.p. letectva Miroslav
Rozprým, nar. 28. 2. 1920, na nadporučíka letectva v záloze. Čest jeho jménu, práci i památce!“
Velitel letectva div. generál Alois Vicherek:
Posádka sestřeleného bombardéru NF-Y W 1002 - HALIFAX
Piloti: kpt. Leo Anderle, Miroslav Rozprým
Posádka: Bohumil Hájek, Viktor Krcha, Václav Pánek, Josef
Tesař, František Vaníček + 8 pasažérů
Bombardér zůstal nezvěstný dne 10. 12. 1942 při operačním letu z Káhiry na Maltu. Je velmi pravděpodobné,
že byl sestřelen německým stíhačem v okolí Benghází.
Výše jmenovaní spí svůj věčný spánek na dně Středozemního moře. Na naše hrdiny nelze zapomenout. Proto
ulice Rozprýmova, pomníček a snad i tento článek bude
připomínat naše občany, kteří bojovali po boku spojenců a společně porazili nacistické Německo. Je to již 70
let, co skončila otřesná druhá světová válka. Děkuji tímto
všem, kteří svými činy a obětmi přispěli ke vzniku nové
Československé republiky. Tak si to přál můj otec-válečný
hrdina a většina národa.
Češi, Moravané, Slezané, bratři Slováci. Važme si našich
pradědů, dědů, otců - otců, kteří svou činností zajistili
nám život v míru.
Děkuje nejen potápěč Milan Houra.
Historické podklady zajistil nadporučík v záloze
Jaromír Jakubec
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SLAVNOSTI VÍNA
V sobotu dne 19. 9. 2015 byl den, jako když vymaluje. Ještě
neměl charakter podzimního babího léta. Na obou parkovištích probíhal program, včetně prodeje domácích produktů.
Bylo vesele, bylo nám společně hezky.
1. Po celý čas hrála cimbálová muzika.
2. Vystoupila Újezdská Rozmarýna v krojích s dobovými písněmi pod vedením paní Jarmily Žaludové.
3. Malý dětský lidový soubor Jamírek nám pod vedením paní
Vilmy Novotné předvedl, že umění nemusí dělat jen věkem
zralí lidé.
4. Zatancovaly nám za komentáře pana Viktora Janče různé
taneční dvojice, které to již uměly a naše děti to učily.
5. Starosta ze svého sklepa naléval meruňkovici, slivovici
a ořechovku (neplatila se).
6. Moderátorka celý čas vtipně komentovala celé dění. Pan
starosta ji však upozornil, že má příliš krátkou sukni...
Zasmála se a ujistila všechny, že ten vytetovaný anděl
(na stehnu) je pravý. Na to jí starosta sdělil, že tetování
je pěkné (zřejmě od umělce), avšak jak bude vypadat anděl
v čase stárnutí?
7. Naše malé děti však ze všeho nejvíc bavily, kromě cukrové vaty, perníkových srdcí, cukrovinek a párku v rohlíku,
atrakce, které byly zadarmo. Atrakce poskytl občan našeho
města Újezd u Brna pan Bohuslav Nový.
8. Na krámcích bylo od dřevěných výrobků až po vynikající
kávu Pascucci vše. Burčák tekl proudem, pivo ovšem také.

Zabijačka nového řezníka v Újezdu u Brna pana Eduarda
Niče byla dobrá.
9. Zlatým hřebem programu byli dva umělečtí kováři – pan
Petr Lorenc a pan Milan Michna z Telnice. Kromě toho,
že byli černí od své práce, byli i vtipní.
Hodovalo se do pozdních hodin.

Jamírek, dne 19. 9. 2015
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Petra Zrzavá

Cimbál, dne 19. 9. 2015

SLAVNOSTI VÍNA

Taneční vystoupení, dne 19. 9. 2015

Újezdská Rozmarýna, dne 19. 9. 2015
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DĚNÍ V ÚJEZDU

Výměna oken, zateplení, nová fasáda radnice

Nejstarší občanka města, paní Štěpánka Juráková,
105 let (nar. 17. 8. 1910)
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Munice dovezená na sběrný dvůr

DĚNÍ V ÚJEZDU

Výsadba tújí kolem dětského hřiště na Rychmanově, červen 2015

Pořádek na celém katastru - černá skládka Šternov
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DĚNÍ V ÚJEZDU

Město Újezd u Brna na tuto část opravy tarasu u kostela poskytlo částku ve výši 300.000,- Kč.
Dále Zastupitelstvo města v roce 2015 rozhodlo, že v roce 2016 poskytne částku do 300.000,- Kč na dokončení opravy.
V našem městě jsou dva kostely:
Jeden patří církvi římskokatolické a jeden církvi evangelické. V průběhu 15 let město pravidelně přispívá oběma
kostelům na opravy, protože kostel je dominantou města.
Jenom pro zmínku – překrásný objekt kaple Antonína
Paduánského město opravilo bez dotace na vlastní náklady:
a) Odvlhčení
b) Elektrifikace
c) Sanace omítky
d) Umělecké mříže, atd.

Autorské čtení
V neděli dne 6. září proběhlo v otevřené knihovně v parku JUDr. Haluzy autorské čtení pro děti. Jako
host k nám do Újezdu zavítal spoluautor večerníčku
„Krysáci“ pan Martin Šinkovský a společně jsme dětem přečetli šest příběhů „Ze smetišťa“. Přes nevlídné
počasí byla účast nad očekávání hojná a já doufám, že
se čtení dětem líbilo. Ráda ho pro děti zase zopakuji.

Sv. Jan Nepomucký na novém místě

Autorské čtení v otevřené knihovně dne 6. 9. 2015
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Tereza Šteflová

DĚNÍ V ÚJEZDU

Smart City - příprava projektu „Chytré město“

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., ředitel AdMaS,
nutí nás myslet - děkujeme

Výsadba tří lip od ČOV k pietě na Rychmanově
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KULTURA VE MĚSTĚ

Dětská diskotéka, konaná dne 9. 3. 2015 v sále restaurace Na Rychtě

Zábava pro mládež, kapela Stíny, konaná dne 9. 3. 2015 v sále restaurace Na Rychtě
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KULTURA VE MĚSTĚ

Shadow Quartet, koncert konaný dne 26. 4. 2015

Výstava „Války a bitvy kolem nás“ , konaná dne 30. 4. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Den matek, konaný dne 10. 5. 2015

Děti z MŠ Újezd u Brna - Den matek, konaný dne 10. 5. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

I tatínci měli představení - Den matek, konaný dne 10. 5. 2015

Jamírek pod vedením paní Vilmy Novotné - Den matek, konaný dne 10. 5. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Tanec pod vedením paní Martiny Bartuškové - Den matek, konaný dne 10. 5. 2015

Petropavelské hody, konané 30. 6. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Vinařští romantici, koncert konaný dne 12. 7. 2015

Vinařští romantici, koncert konaný dne 12. 7. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Bojané, koncert konaný dne 26. 7. 2015

Bojané, koncert konaný dne 26. 7. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Savana - country koncert, konaný dne 9. 8. 2015

Savana - country koncert, konaný dne 9. 8. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Dáda Patrasová, koncert pro děti dne 30. 8. 2015 v parku

Dáda Patrasová, koncert pro děti dne 30. 8. 2015 v parku
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KULTURA VE MĚSTĚ

Michal David Revival, koncert konaný dne 6. 9. 2015

Michal David Revival, koncert konaný dne 6. 9. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Rozsvícení vánočního stromu dne 27. 11. 2015

Rozsvícení vánočního stromu dne 27. 11. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Dětský karneval, konaný dne 13. 12. 2015 v sále restaurace Na Rychtě

Přání k Vánocům dětí z MŠ na radnici dne 18. 12. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Salonní orchestr Františka Školaře, adventní koncert konaný dne 19. 12. 2015

Salonní orchestr Františka Školaře, adventní koncert konaný dne 19. 12. 2015
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KULTURA VE MĚSTĚ

Adventní koncert mistra Felixe Slováčka, konaný dne 22. 12. 2015

Adventní koncert mistra Felixe Slováčka, konaný dne 22. 12. 2015
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Na koncertu Felixe Slováčka dne 22. 12. 2015 byl osobně předán panu Vladimíru Peclovi „Symbolický klíč“
od města za zásluhy celé rodiny Peclovy o rozvoj firmy (Peclův mlýn), která poskytovala širokému okolí práci,
ale i sociální pomoc občanům města
Dne 22. prosince 2015 se v Újezdu u Brna uskutečnil
závěrečný adventní koncert s fenomenálním muzikantem,
kapelníkem, zpěvákem a aranžérem Felixem Slováčkem.
Tohoto koncertu jsem se účastnil na pozvání pana starosty
Újezdu u Brna ThDr. Jana Hradila, Th.D., který má mimořádné
zásluhy pro rozvoj, rozkvět a praktický život občanů města.
S přítelem Felixem Slováčkem jsme ve společném „Spolku
nepřátel smutku a Přátel jazzu“, kde se každým rokem scházíme na přátelském setkání v Žernovníku u Černé Hory na
jazzovém statku Ládi Kerndla při prezentování dobré hudby.
Na závěr Vám všem přeji v novém roce 2016 zdraví a lásku. Přeji Vám, abyste i nový rok, který nastal, strávili plnohodnotně, uspokojivě, šťastně, v míru, pokoře a přátelství.
Prosím ale, přičiňme se o to všichni společně.

Koncert Felixe Slováčka dne 22. 12. 2015

Jan Vosmek
exstarosta Hostěrádky-Rešov
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Koncert Felixe Slováčka dne 22. 12. 2015

XII. Reprezentační ples města, konaný dne 8. 1. 2016
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KULTURA VE MĚSTĚ

Novoroční koncert houslového virtuosa Václava Hudečka, konaný dne 17. 1. 2016

Novoroční koncert houslového virtuosa Václava Hudečka, konaný dne 17. 1. 2016
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
Naše město navštívil pan prezident ČR dne 26. ledna 2016.
Pan prezident Ing. Miloš Zeman, CSc. měl v čase návštěvy našeho města Újezd u Brna tři zastavení.
1) Navštívil nově otevíraný Domov pro seniory, který bude
v měsíci únoru kolaudován. V měsíci březnu by měl být
uveden do provozu. Novým ředitelem je JUDr. Antonín
Jízdný, který původně v postavení generálního zástupce
firmy Ahold sbíral nezaplatitelné zkušenosti v řízení. Pohyboval se také drahný čas v postavení ředitele Všeobecné
zdravotní pojišťovny. A dnes své zkušenosti může přinést
i do tak složitého zařízení jako je Domov pro seniory.
Při příjezdu prezidentské kolony jsme vyslechli úvodní projev pana prezidenta, který podtrhl nutnou potřebu intenzivnější starosti o odcházející generace.
Byl zde i přítomen pan hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Michal Hašek.
Pan hejtman JUDr. Michal Hašek zařídil před více než půl
rokem, že pan prezident při návštěvě Vatikánu nechal papežem Františkem požehnat kámen, který je vsazen ve foyer
daného zařízení.

V den návštěvy pana prezidenta přišel nový ředitel Domova
pro seniory se zajímavým návrhem – aby domov nesl jméno
„Dům u Františka“.

Papež František žehná základní kámen pro domov
v Újezdu u Brna dne 24. 4. 2015

Ředitel Domova u Františka JUDr. Antonín Jízdný vítá pana prezidenta dne 26. 1. 2016
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
2) V 16:10 hodin přešli hosté do jídelny Domova s pečovatelskou službou a pan prezident před zhruba necelými
100 lidmi, zvaných hostů, vyjádřil potěšení, že město Újezd u Brna má nyní tři zařízení: Penzion, Domov

s pečovatelskou službou a nyní Domov pro seniory.
Projev, ale i komunikace s panem prezidentem, nesly příjemnou stopu jeho letory.

Pan prezident dne 26. 1. 2016 v jídelně DPS

Pozvaní hosté na setkání s panem prezidentem dne 26. 1. 2016
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY

Udělení „Symbolického klíče od města Újezd u Brna“

Popelník pro pana prezidenta, autor Ivo Lorenz

Újezdská pieta – dar panu prezidentovi

Pan prezident dekoroval prapor města
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
Na závěr kromě přidělení klíče od města si pan prezident
s velkou chutí zapálil.
Odklepával cigaretu Davidoff do popelníku, který mu darovalo město Újezd u Brna – jistým žertem ve dvou kusech.

S malým zpožděním se pan prezident v doprovodu dostavil do sálu restaurace Na Rychtě, který byl zcela přeplněn.

Úvodní slovo pana prezidenta v sále restaurace Na Rychtě dne 26. 1. 2016

Úvodní slovo pana prezidenta v sále restaurace Na Rychtě dne 26. 1. 2016
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
Nejdříve pan prezident pozdravil, zažertoval, vysvětlil, jak
to myslel s demokratickou výměnou vlády. Podotkl, že se to
týká také jeho. V průběhu diskuze byly předány dary města –

nádherná bronzová socha (kopie piety, autorem akademický
sochař Nikos Armutidis).
Pan prezident dekoroval vlajku města prezidentskou šerpou.

Pan prezident dekoroval vlajku města
prezidentskou šerpou dne 26. 1. 2016

Kronika města podepsaná panem prezidentem
dne 26. 1. 2016

Pan prezident provedl zápis do městské kroniky a převzal knihu o městě Újezd u Brna
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
Došlo však i na předání čtyř lahví, které obsahovaly meruňkovici, slivovici, hruškovici a broskvovici. Pocit z diskuze si lidé
odnesli do svých domovů.

Co říct v závěru? V tak mladém a malém městě
byli již tři prezidenti: Václav Klaus, slovenský prezident Rudolf Šustr a nyní Miloš Zeman.

Pan prezident se po hodině diskuze s našimi občany loučí

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve městě Újezd u Brna proběhla dne 9. 1. 2016
Tříkrálová sbírka. Výtěžek ve výši 88.749,- Kč byl
věnován Diecézní charitě Rajhrad.

ÚJEZDSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016
Den
Neděle
Neděle

Datum
10.7.2016
24.7.2016

Název
Elton John revival - pop-rock
Johnny Cash - country

Čas
17:00
17:00

Místo
park
park

Neděle
Neděle

7.8.2016
21.8.2016

Vlčnovjanka - dechová hudba
Žalman a spol.

17:00
17:00

park
park

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

85

DOPIS OD PREZIDENTA

86

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Dopis hejtmana Michala Haška

Domov U Františka - pohled ze Staré hory

