
USNESENÍ Č. 12 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA
KONANÉHO DNE 28. 6. 2016

1.  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7 ve výši 195.300,- Kč.
2. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 10.198.800,- Kč. Rozpočtové

opatření je vyrovnané.
3. Zastupitelstvo města rozhodlo, že všichni členové zastupitelstva města, pokud mají

připomínku k dohodě o podmínkách výstavby č. 1/2017 fi. VIVO CONNECTION s.r.o., ve věci
realizace výstavby kabelových rozvodů ve městě Újezd u Brna, nechť do 15 dnů připomínky
předají na Městský úřad.  

4. Zastupitelstvo města rozhodlo, že po uzavření řádné smlouvy s firmou VIVO CONECTION
s.r.o. bude rozhodnuto zastupitelstvem města o úpravě projektu kamerového systému města
k podmínkám kabelového rozvodu firmy VIVO CONECTION.

5. Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky rozdělené dle geometrického plánku č.  1674-
11/2016  následovně:  Město Újezd u Brna směňuje pozemek p. č.  2070/2 o výměře 124
m za pozemky ve vlastnictví pana Jiřího Veselého p. č. 2068/2 o výměře 16 m  a pozemek
p. č. 2069/2 o výměře 77 m . Rozdíl výměry, tj. 31 m  uhradí pan Jiří Veselý ve výši 13.950,-
Kč, tj. 450,- Kč do pokladny města. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
směnné smlouvy.

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje upravenou Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
úkolů obecní policie uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a obcí Telnice a obcí Hostěrádky-
Rešov.

7. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
úkolů obecní policie uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a obcí Telnice a obcí Hostěrádky-
Rešov.

8. Zastupitelstvo města schvaluje Zřizovací listinu Základní školy Újezd u Brna, příspěvkové
organizace, IČ: 70990794, která nahrazuje zřizovací listinu  ze dne 13. 8. 2015.

9. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dne 13. 6. 2016 per rollam jeho členové rozhodli
přijmout úvěr ve výši 4. mil. Kč na rekonstrukci a dostavbu ubytovny na fotbalovém hřišti
s následujícím textem: 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo přijmout úvěr ve výši 4.000.000,- Kč na akci
„Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“, úroková sazba 1, měsíční PRIBOR
+ 0,3%  p. a.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru mezi městem Újezd u Brna a Komerční
bankou, a. s. ve výši 4.000.000,- Kč k účelu „Rekonstrukce a dostavba ubytovny u
fotbalového hřiště“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úvěru.
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města provedením rozpočtového opatření, kterým bude
financování akce „Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště“ úvěrem, po
podpisu Smlouvy o úvěru, zařazeno do rozpočtu města.

10. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že pan Jarmil Makovský se vzdal funkce přísedícího
Okresního soudu Brno-venkov a jeho mandát zaniká ke dni 29. 6. 2016.

11. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od Ministerstva obrany ČR pozemek p. č. 5733, k. ú.
Újezd u Brna, vedený na LV č. 2140 o výměře 6.595 m , pokud Ministerstvo obrany ČR bude
s odprodejem pozemku souhlasit.

12. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projekt na opravu stávající ČOV výběrovým řízením
třem projektantům a pověřuje radu města zpracováním tohoto úkolu.

13. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby poplatek stočného od roku 2013  činil  500,- Kč/bez
DPH/osoba/rok  a za fyzickou osobu podnikající a každou zaměstnanou osobu 820,- Kč bez
DPH/rok, pokud nedojde ke změně usnesením Zastupitelstva města Újezd u Brna. K cenám
bude připočteno DPH dle platné sazby.
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                        Hradský Karel                                   ThDr. Jan Hradil, Th.D.

                         místostarosta                                                starosta


