
                  

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

                            

 

VÝPIS USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 16 
konaného dne 26. 4. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 

 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zapletala 
a Doc. Ing. Vlastimila Bílka, Ph.D. 
 
Usnesení č. 1/16ZM/2021 bylo schváleno. 

 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného dne 26. 4. 2021. 
 
Usnesení č. 2/16ZM/2021 bylo schváleno. 

 
   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí Studii Obytného souboru Tři dvory 
zpracovanou společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, 
IČO: 47912481. 

 
Usnesení č. 3/16ZM/2021 bylo schváleno. 

 
  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Domovu 
u Františka, příspěvkové organizaci, IČO: 04150015 pro rok 2021 ve výši  
100 000 Kč. 
 
Usnesení č. 4a/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu  
o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Domov u Františka, příspěvková 
organizace, IČO: 04150015 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 4b/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s finanční podporou projektu s názvem 
Nový domov formou poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši 139 051 Kč. 
 
Usnesení č.5a/16ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci s příjemcem Tady to mám rád, z.s., IČO: 27032582  
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 5b/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout finanční dar spolku Tady  
to mám rád, z.s., IČO: 27032582 na finanční podporu projektu s názvem Nový domov 
ve výši 50 000 Kč. 
 
Usnesení č. 5c/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Darovací smlouvu 
o poskytnutí finančního daru s obdarovaným Tady to mám rád, z.s. a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 5d/16ZM/2021 bylo schváleno. 

   
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem  
na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ve výši 381 300 Kč, které bylo schváleno Radou 
města Újezd u Brna dne 18. 3. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
Usnesení č. 6a/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve výši  
- 2 380 400 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 
Usnesení č. 6b/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1  
ke Smlouvě č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 
ze dne 17. 12. 2020 a pověřuje starostku města podpisem tohoto Dodatku. 
 

Usnesení č. 7a/16ZM/2021 bylo schváleno. 
  

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí informaci Správy železnic, s.o. 
ze dne 16. 2. 2021 (ev. pod č.j. 928/2021/UUB) o plánovaném bezúplatném převodu 
pozemku parc. č. 1315, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 206 m2. 
 
Usnesení č. 7b/16ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s technickými podmínkami převodu 
pozemku uvedenými v části A výše zmíněné informace Správy železnic, s.o. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem Prohlášení 
o převzetí případných ekologických závazků spojených s převáděným majetkem 
a povinností plynoucích z jejich odstraňování a dále zajištěním veškerých kroků 
vedoucích k realizaci převodu předmětného pozemku.  
 

Usnesení č. 7c/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti ze dne 22. 3. 2021  
evidované pod č. j. 1562/2021/UUB a prodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd  
u Brna, parc. č. 388, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 20 m2, za cenu 9 000 Kč + DPH 
v platné sazbě. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní 
smlouvu na prodej pozemku parc. č. 388, k. ú. Újezd u Brna s kupujícím Jiřím 

0 Brno a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 7d/16ZM/2021 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti o oddělení části pozemku 
označené v geometrickém plánu č. 1929-146/2020 jako pozemek parc. č. 29/14, 
o výměře 29 m2, z pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Újezd u Brna ve vlastnictví města Újezd 
u Brna. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní smlouvu 
s manželi J  664 53 Újezd u Brna, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Újezd u Brna 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, označené jako parc. č. 29/14, k. ú. Újezd u Brna, 
o  výměře 29 m2 za cenu 29 000 Kč + DPH v platné sazbě a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 
 

Usnesení č. 7e/16ZM/2021 bylo schváleno.  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo pronajmout MUDr. Janě Kudrnové s.r.o., 
se sídlem Komenského 77, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 03173429, nebytové prostory  
v 1. poschodí budovy Komenského 77, 664 53 Újezd u Brna za účelem provozování 
lékařské praxe (ordinace, přípravna, čekárna o celkové výměře 55,8 m2 a část 
společných prostor o výměře 28 m2). Nájemné za prostory ordinace, přípravny  
a čekárny činí 450 Kč/m2/rok a za společné prostory  
250 Kč/měsíc/rok + služby. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s účinností od  
1. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 7f/16ZM/2021 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu  

o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor s MUDr. Janou Kudrnovou s.r.o.,  

se sídlem Komenského 77, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 03173429, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 7g/16ZM/2021 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 

 Zásady pro výstavbu na území města Újezd u Brna – pravidla pro jednání  
s investory, které jsou přílohou tohoto usnesení;  

 výši finančního příspěvku pro rok 2021 tak, jak je stanovena v Příloze č. 1 

Zásad pro výstavbu na území města Újezd u Brna – pravidla pro jednání 
s investory; 

 že změna výše příspěvku se vztahuje i na již podané žádosti, pokud ještě 
nebyla uzavřena smlouva. 

Usnesení č. 8/16ZM/2021 bylo schváleno. 

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

           
            
          


