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Usnesení 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 7. 10. 2019  

v 18 hodin v sále restaurace Na Rychtě 

 
 

 

Usnesení č. 1: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem zápisu Mgr. Radka 

Řeřichu a Ing. Miloše Zapletala.  

 

Usnesení č. 2:           

         

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva 

města Újezd u Brna. 

 
Usnesení č. 3: 

 

• Zastupitelstvo města bylo seznámeno s Protokolem o dílčím přezkoumání 

hospodaření Města Újezd u Brna za období od 1. 1. 2019 do 30.6.2019, které 

proběhlo ve dnech 24. a 25.7.2019. Závěr protokolu zní: Hospodaření podle rozpočtu 

a vedení účetnictví ÚSC proběhlo ve sledovaném období v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 
 

Usnesení č. 4: 

• Zastupitelstvo města bylo seznámeno s projektem „Obytný soubor mlýn“ a pověřuje 

Radu města Újezd u Brna zpracováním připomínek, které budou předány 

společnosti Knesl Kynčl architekti s. r. o. 

 

Usnesení č. 5: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo přistoupit k dobrovolnému svazku obcí 

„Region Cezava“a pověřuje starostku, aby učinila všechny kroky potřebné pro 

přijetí. 

 

Usnesení č. 6: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že město bude prostřednictvím 

dobrovolného svazku obcí „Region Cezava“využívat služeb pověřence GDPR, a to za 

příspěvek ve výši 8,- Kč/obyvatel/rok.  

 

Usnesení č. 7: 

• Zastupitelstvo města rozhodlo o nejvhodnější nabídce na akci „Regenerace 

sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“ za částku 2.862.521,20 Kč včetně 

DPH a rozhodlo zadat realizaci akce společnosti PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 

54 Otnice, IČO: 27713130. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi Ing. Karlu 

Vévarovi, aby sdělil uchazeči výsledek výběrového řízení.  
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Usnesení č. 8: 

 

• Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu na akci „Regenerace 

sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“, která byla součástí veřejné 

zakázky, se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 

27713130 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 9: 

• Zastupitelstvo města ukládá Radě města podat žádost, zda není možné posunout 

termín realizace akce „Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd  

u Brna“ na období letních prázdnin 2020. 

 

Usnesení č. 10: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 

– vodovodní přípojku k rodinnému domu č. p. …., Štefánikova (na pozemku parc.  

č. 1733, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část 

parc. č.127/1 a 1537/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem Josefem Kratochvílem, 

………….., 664 01 Bílovice nad Svitavou, na straně jedné, a Městem Újezd u Brna, 

na straně druhé, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 11: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 

– kanalizační přípojku k rodinnému domu č. p….., Štefanikova (na pozemku parc.  

č. 1733, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část 

parc. č.127/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem Yvonnou Svobodovou, …………, 

664 53 Újezd u Brna, na straně jedné, a Městem Újezd u Brna, 

na straně druhé, a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 12: 

 

• Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě města Újezd u Brna, aby připravila 

podmínky pro žadatele pro vybudování infrastruktury. 

 

  

 

 

Ing. Marie Kozáková   …………………………………… 

 

 

      Mgr. Bc. Petra Kocúrová  …………………………………… 

 

 

 

 


