
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 11. 2019 

 

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Libora 
Lattenberga a Radomíra Lakomého. 
 

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna. 
 

3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo „Petici za odvolání ředitelky mateřské 
školy“ přijatou dne 1. 7. 2019 pod č. j. 4243/2019 a bere na vědomí vzdání se funkce 
ředitelky Mateřské školy Újezd u Brna, Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 
70990778 Mgr. Markéty Markelové k 31. 10. 2019. Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
pověřuje starostku města, aby zaslala informaci o projednání petice jejím iniciátorům. 
 

4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo. Petici za zachování stromů na 
Rychmanově“ přijatou dne 30. 9. 2019 pod č. j. 5611/2019 a vzalo na vědomí zvolený 
postup řešení. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města, aby 
zaslala informaci o projednání petice jejím iniciátorům. 
 

5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí 
rozpočtové opatření č. 8 ve výši 133.000,- Kč, které bylo schváleno Radou města 
Újezd u Brna dne 14. 10. 2019. Jedná se o zapojení dotací od JMK na Family Point, 
revitalizaci zeleně v parku a dále přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je 
vyrovnané. 
 

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ve výši 150 
000,- Kč. Jedná se mimo jiné o zapojení dotace od JMK na Mezigenerační centrum. 
Rozpočtové opatření je vyrovnané. 
 

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí soupis více a méně prací i 
potřebu posunutí termínu pro dokončení díla a rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2019 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
ul. Legionářská, Tyršova, Sušilova, Komenského a část ul. Hybešova uzavřené se 
společností Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 
26271303, jehož předmětem je změna termínu dokončení a předání předmětu díla 
objednateli a dále provedení více a méně prací. Celková cena díla je 2.391.889,- Kč 
bez DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 
 

8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje Radu města Újezd u Brna, aby v 
záležitostech akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Legionářská, Tyršova, 
Sušilova, Komenského a část ul. Hybešova“ prováděla další kroky v dikci zákona o 
obcích. 
 

9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo informováno o důvodech vedoucích k 
posunutí termínu provedení díla a rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2019 na akci „Regenerace sportovního povrchu 
tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“ uzavřené se společnosti PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 
683 54 Otnice, IČO: 27713130, jehož předmětem je změna termínu provedení díla. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 
 

10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci z 8. 
zasedání zastupitelstva města ze dne 7. 10. 2019 ke smlouvě na akci „Regenerace 
sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“ a ukládá Radě města Újezd u Brna, 
aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se této smlouvy. 



11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí soupis více a méně prací a 
rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019 na 
akci "II/418 Újezd u Brna - Otnice, 1. stavba“ uzavřené se společností Dopravní 
stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO: 45474281, jehož 
předmětem je provedení více a méně prací. Celková cena díla je 4.338.518,28 Kč 
bez DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 
 

12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci ke 
Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019 na akci "II/418 Újezd u Brna - Otnice, 1. stavba“ a 
ukládá Radě města Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se této 
smlouvy. 
 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna „Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na 
nemovitém majetku Města Újezd u Brna – Fyzické osoby, neziskové právnické osoby 
- obce, kraje, svazky uvedené v registru zájmových sdružení práv. osob, aj.“ a 
„Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Újezd u 
Brna – Fyzické osoby podnikající, právnické osoby – subjekty zapsané v obchodním 
rejstříku a živnostenském rejstříku“ s platností od 1. 12. 2019. K 30. 11. 2019 
pozbývá v plném rozsahu platnosti usnesení č. 15 přijaté na 4. zasedání 
Zastupitelstva města Újezd u Brna dne 15. 4. 2019, kterým byly stanoveny poplatky 
za vstupy do chodníků a komunikací. 
 

14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
vodovodní přípojku k rodinnému domu č. p. 865, Wolkerova (na pozemku parc. č. 
1956 a 1957, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část 
parc. č. 1908/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: Ing. J. Ocáskovou,………… 
664 53 Újezd u Brna, na straně jedné, a Městem Újezd u Brna, na straně druhé, a 
pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 
 

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí žádost Spolku Vinaři Újezd, IČO: 
70289239 ze dne 13. 11. 2019, č. j. 6471/2019 a schvaluje rozšíření účelu použití 
dotace Spolku Vinaři Újezd, IČO: 70289239 na vybudování čelní zateplené stěny a 
izolace stropu nemovitosti na parc.č. 49, k. ú. Újezd u Brna - materiálové 
zabezpečení o Dodávku a montáž garážových vrat na stavbu na parc. č. 49, k. ú. 
Újezd u Brna. 
 

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna 
schválené Zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019“ ze dne 15. 5. 2019 (příjemce 
Spolek Vinaři Újezd), kterým se mění předmět smlouvy, kdy je příjemce oprávněn 
použít dotaci také na dodávku a montáž garážových vrat u stavby na parc. č. 49. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


