Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 4. 2019.

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Libora
Lattenberga a Magdalenu Pízovou.
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje doplněný program 4. zasedání
Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15.4.2019 o bod č. 17 - Schválení
výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Tyršova, Legionářská a část
ul. Hybešova a bod č. 23 - Schválení kontroly provozu tenisových kurtů a tělocvičny za
rok 2018 kontrolním výborem obce.
3. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup ve věci odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne
30. 5. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2017 se zhotovitelem Změny č. 1
územního plánu Újezd u Brna společností AD plan& design, s.r.o., sídlem Brno Žabovřesky, Dunajevského 1134/44, PSČ 61600, IČ: 29264910.
4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že návrh na změnu na pozemku p. č. 1918 v k. ú. Újezd u Brna ve prospěch ploch bydlení
bude řešen ve změně č. 1 územního plánu Újezd u Brna a tímto dochází k doplnění
zadání změny č. 1, které bylo schváleno dne 26. 6. 2017.
5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
č. 2 schválené radou města dne 18. 3. 2019 ve výši 28.000 Kč. Rozpočtové opatření je
vyrovnané.
6. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve výši 6.084.000 Kč. Rozpočtové
opatření je vyrovnané se zapojením přebytku minulých let, a to ve výši 5.062.600,- Kč.
7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 68 přijaté
na 10. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna dne 14. 3. 2016, kterým bylo
rozhodnuto o opravě objektu cukrárny č. p. 1074, Štefánikova, Újezd u Brna, který je
v majetku města, dle projektové dokumentace Ing. arch. Hany Šemberové. Důvodem
zrušení usnesení je skutečnost, že tato oprava by byla příliš nákladná a současně
nevyhovující pro připravovaný záměr.
8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 35 přijaté na 17.
zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna dne 17. 3. 2017, kterým bylo rozhodnuto
o přestavbě prostor bývalé cukrárny na kanceláře pro Městský úřad Újezd u Brna.
9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje záměr vybudování mezigeneračního centra
a spisovny v objektu radnice – bývalé cukrárny. Zastupitelstvo města pověřuje radu
města přípravou a zabezpečením realizace rekonstrukce prostor pro zbudování spisovny
a „Mezigeneračního centra Újezd u Brna“.
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrušit akci Nadstavba sociálních bytů
(projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003104 ) včetně zrušení všech dříve
Zastupitelstvem města Újezd u Brna přijatých usnesení v této věci, a to v plném rozsahu.
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nepřijmout přidělenou dotaci
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003104 na výstavbu sociálních bytů a pověřuje Radu města
administrací všech potřebných úkonů.
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo na základě § 84 zákona o obcích a na
základě doporučení předsedů komisí ve volebním období 2014–2018 a usnesení Rady
města Újezd u Brna ze dne 18. 2. 2019 schválit finanční dar pro navržené členy komisí za
volební období 2014–2018 takto:
- Marie Holubová
5000,- Kč za práci v KŠK
- Daria Matoušková
5000,- Kč za práci v KŠK
- PhDr. Jana Hradilová 5000,- Kč za práci v KŠK
- Jiřina Franklová
5000,- Kč za práci v KŽP
- Jan Fasora
5000,- Kč za práci v KŽP

-

Mgr. Pavel Blažek
Tereza Šteflová
Petr Vosmek

5000,- Kč za práci v KŽP
1000,- Kč za práci v KŠK
1000,- Kč za práci v KŠK

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dohodu o účasti na
auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem a Městem Újezd u Brna,
jejíž návrh je přílohou zápisu. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku
města podpisem Dohody.
14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne
5. 6. 2017 uzavřené mezi Městem Újezd u Brna a společností Blardone, s.r.o., IČ: 246
85 119 a pověřuje starostku města podpisem dodatku.Dodatek ke smlouvě bude
podepsán poté,co bude zabezpečeno oplocení pozemku fi. Blardone s.r.o.
15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje poplatky za vstupy do chodníků a
komunikací takto:
 20.000,-Kč
příčný vstup do komunikace s asfaltovým povrchem nebo
komunikace, která je v záruční lhůtě
 5.000,-Kč
příčný vstup do komunikace s jiným povrchem
 3.000,- Kč
příčný vstup do chodníku ze zámkové dlažby nebo chodníku,
který je v záruce
 1.000,- Kč
příčný vstup do chodníku s jiným povrchem
 2.000,-Kč/bm podélný vstup do komunikace s asfaltovým povrchemnebo
komunikace, která je v záruční lhůtě
 1.000,-Kč/bm podélný vstup do komunikace s jiným povrchem
 1.000,- Kč
podélný vstup do chodníku ze zámkové dlažby nebo chodníku,
který je v záruce
 500,- Kč
podélný vstup do chodníku s jiným povrchem
Tímto usnesením pozbývá platnosti v plném rozsahu usnesení č. 27 přijaté na 8. zasedání
Zastupitelstva města Újezd u Brna dne 16.11.2015, kterým bylo rozhodnuto zpoplatnit
vstupy do chodníků a komunikací.
16. Zastupitelstvo města schvaluje přípravu projektů cyklostezek spojujících město Újezd u
Brna s obcemi Otnice, Žatčany, Sokolnice a Hostěrádky-Rešov. Zastupitelstvo města
ukládá Radě města, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se přípravy těchto
projektů, zejména záležitosti spojené se zadáním veřejných zakázek, získáním dotací a
další.
17. Zastupitelstvo Města Újezd u Brna schvaluje vydání souhlasu se změnou katastrální
hranice tak, aby pozemek p. č. 4337 v k. ú. Újezd u Brna byl převeden do k. ú. Telnice u
Brna.
18. Zastupitelstvo města rozhodlo zbudovat hlubinný vrt – studnu v areálu fotbalového
hřiště.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo financovat akci „Hlubinný vrt - studnu v areálu
fotbalového hřiště“ z vlastních zdrojů.
20. Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, aby ve spolupráci s radou města
zabezpečil realizaci akce „Hlubinný vrt- studna v areálu fotbalového hřiště“.
21. Zastupitelstvo města se rozhodlo znovu zaobírat žádostí Římskokatolické farnosti Újezd
u Brna obdrženou dne 28. 11. 2018 vedené pod č.j. 6055/2018/UUB/RM na opravu krovu
a střechy nad lodí kostela.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 500.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Újezd u Brna, IČ: 65266242 na opravu krovu a střechy nad
lodí kostela sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna.

23. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace
s příjemcem dotace Římskokatolickou farností Újezd u Brna, IČ: 65266242 pro rok 2019
ve výši 500.000,- Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
24. Zastupitelstvo města se rozhodlo znovu zaobírat žádostí Spolku Vinaři Újezd obdrženou
dne 14.11.2018, vedené pod č.j. 5766/2018/UUB/RM na vybudování čelní zateplené stěny
a izolaci stropu nemovitosti na p.č. 49, k.ú. Újezd u Brna - materiálové zabezpečení.
25. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 90.000,- Kč Spolku
Vinaři Újezd, IČ: 70289239 na vybudování čelní zateplené stěny a izolaci stropu
nemovitosti na p.č. 49, k.ú. Újezd u Brna - materiálové zabezpečení.
26. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace
s příjemcem dotace Spolku Vinaři Újezd, IČ: 70289239 pro rok 2019 ve výši 90.000 Kč a
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
27. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o poskytování příspěvku na stravování č.
Ú13/2019.
28. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby se zabývala zadržením vody v krajině.
29. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby vedení města pokračovalo v jednání
s římskokatolickou církví o prodeji pozemku na vznik zokruhované cesty v lokalitě Za
Tratí. (Nebylo schváleno)
30. Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby do příštího zastupitelstva připravila plán
oprav hřbitova. (Nebylo schváleno.)
31. Zastupitelstvo bere na vědomí přednesenou zprávu týkající se plánovaného vybudování
cesty za ul. 9. května a souhlasí s navrženým postupem. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku a místostarostku dalším jednáním v této věci.
32. Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou zprávu týkající se lokality P38 a
souhlasí s navrženým postupem. Zastupitelstvo města pověřuje starostku a
místostarostku dalším jednáním v této věci.
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu –
rozšíření NN přípojky k rodinnému domu č. p. …, ul. ….. (na pozemku parc. č. 1322, k.
ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1314/1, k.
ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: společností E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400,F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu –
prodloužení telekomunikační přípojky na 2/3 pozemku ve vlastnictví Města Újezd u
Brna, část parc. č. 1572/2, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: itself s.r.o., IČ
18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, na straně jedné a Městem
Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu –
rozšíření NN přípojky k pozemku parc. č. 2364, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 318, 319, 2377/1, 2378/5, k. ú. Újezd u Brna,
mezi stavebníkem: E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje
paní starostku města podpisem smlouvy.
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu
nové zřízení NN přípojky k pozemku parc. č. 1270/2, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1236, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na
straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku města
podpisem smlouvy.
37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu –
nové zřízení telekomunikační přípojky k pozemku parc. č. 1455/7, k. ú. Újezd u Brna, na
pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1465, k. ú. Újezd u Brna, mezi
stavebníkem: CETIN a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, nar.
28.02.1988, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní
starostku města podpisem smlouvy.

38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030048601/002 v rámci stavby vedené pod
označením „Újezd u B., rozš. NN, Plocek K/1322“, mezi Městem Újezd u Brna a
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností ENORM, a.s., 25549871,
Medkova 6, 627 00 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné
sazbě (jedná se o rozšíření distribuční soustavy a připojení nového odběrného místa na
pozemku parc. č. 1322, k.ú. Újezd u Brna) a pověřuje paní starostku města podpisem
smlouvy.
39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č: SOSB/TEL/1012/2/2019 v rámci stavby vedené
pod označením „Přípojná trasa TKR Žatčany“, mezi Městem Újezd u Brna a
společností: itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice ,
za jednorázovou úplatu ve výši 9.067,- Kč + DPH v platné sazbě (jedná se o rozšíření
distribuční soustavy) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030048340/001v rámci stavby vedené pod
označením „Újezd u B., rozš. NN, Šlapanský K/2364“, mezi Městem Újezd u Brna a
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností společností ELING CZ, s.r.o.,
IČ 27752810, Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 36. 200,Kč + DPH v platné sazbě (jedná se o zřízení nového kabelového vedení NN a připojení
nového odběrného místa) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030050412/002 v rámci stavby vedené pod
označením „Újezd u B., příp. NN (T), Zikuška K1270/2“, mezi Městem Újezd u Brna a
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností společností RGV, a.s,
IČ:25915827, J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč
+ DPH v platné sazbě (jedná se o připojení nového odběrného místa NN) a pověřuje paní
starostku města podpisem smlouvy.
42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti č. 11010-085305,0029/19 HAKR Újezd u Brna_OK v rámci
stavby vedené pod označením „11010-085305,0029/19 HAKR Újezd u Brna_OK“, mezi
Městem Újezd u Brna: CETIN a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě (jedná se o
připojení nového odběrného místa) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 1237/2, k. ú. Telnice u Brna, o výměře 62
2
2
m za cenu 1.000,- Kč/m + DPH v platné sazbě na okraji zahrady manželů Františka
Kroutila a Hany Kroutilové, mezi kupujícími Františkem Kroutilem, nar. …. a Hanou
Kroutilovou, nar. ….., oba trvale bytem ……, ……. na straně jedné, a prodávajícím
Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku města podpisem
smlouvy.
44. Zastupitelstvo města schvaluje kontrolu tenisových kurtů a tělocvičny kontrolním
výborem za rok 2018, jedná se konkrétně o příjmy výdaje z tenisových kurtů a odměny
správce a trenéra za rok 2018.

Ing. Marie Kozáková, starostka

……………………………

Mgr. Bc. Petra Kocúrová, místostarostka

……………………………

