
USNESENÍ č. 24 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 21.12.2017 

 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo přesunout bod č. 13 programu zasedání před bod č. 10. 

2) Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru ze dne 

7.11.2017. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15 ve výši -4.962.000,- Kč. Rozpočtové 

opatření je vyrovnané.  

4) Zastupitelstvo města pověřuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní provedením 

rozpočtového opatření č. 16 ke dni 31.12.2017 i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu, 

či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na prvním veřejném zasedání v roce 

2018 bude zastupitelstvo města s tímto provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno. 

5) Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o jednorázovém převodu do Fondu financování 

a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 200.000,- Kč.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Újezd u Brna na roky 2019 

až 2022. 

7) Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere na vědomí Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým se zrušuje nařízení vlády 

č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

8) Zastupitelstvo města Újezd u Brna v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce 

od 01.01.2018 ve výši 

 Neuvolněný člen zastupitelstva města 1.000,- Kč/měsíc. 

 Předseda výboru a komisí 2.000,- Kč/měsíc. 

 Člen rady 5.000,- Kč/měsíc. 

V případě souběhu nároků náleží odměna v té částce, která je nejvyšší.  

Odměna dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude poskytována 

neuvolněným zastupitelům ode dne složení slibu, příp. ode dne jmenování předsedou výboru 

či komise, v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

9) Zastupitelstvo města schvaluje výši dotací organizacím pro rok 2018. 

Schválené dotace organizacím na rok 2018 

Bangladéšské děti-Khya 7 800,00 Kč ze smlouvy 

Členský příspěvek Austerlitz 9 600,00 Kč ze smlouvy 

Svaz měst a obcí 11 000,00 Kč ze smlouvy 

Celkem 28 400,00 Kč 

   

  Nadační fond JAMIRO 35 000,00 Kč 

 Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 72 000,00 Kč 

 Rybáři Újezd u Brna 16 000,00 Kč 

 DFS Šternovjánek, z.s. 21 000,00 Kč 

 Babské hody 24 000,00 Kč 

 Chasa – hody 24 000,00 Kč 

 Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 79 000,00 Kč 

 Újezdská Rozmarýna z.s. 38 000,00 Kč 

 



Junák - český skaut 28 000,00 Kč 

 SK Újezd u Brna z.s. 79 000,00 Kč 
 

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 30 000,00 Kč 

 SDH Újezd u Brna 24 000,00 Kč 

 Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 31 000,00 Kč 

 CM Šternovjan, z.s. 21 000,00 Kč 

 ČSS, z.s. SSK 0750 - Sportovně střelecký klub 12 000,00 Kč 

 Římskokatolická farnost Újezd u Brna 0,00 Kč 

 Farní sbor českobratrské církve evangelické  0,00 Kč 

 Spolek Vinaři Újezd  20 000,00 Kč 

 Domov u Františka, příspěvková organizace 0,00 Kč 

 Nerozdělená část dotací 322.000,00 Kč 

 Celkem 876 000,00 Kč 

 Poskytnuté dotace organizacím celkem 904 400,00 Kč 

  

10) Zastupitelstvo města schvaluje výši neinvestičních příspěvků zřizovaných příspěvkových 

organizací dle předložených návrhů rozpočtů: 

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO   

Základní škola 2 300 000,00 Kč 

Mateřská škola 960 000,00 Kč 

 

11) ZM rozhodlo nepřidělit Domovu u Františka požádanou dotaci 250.000,- Kč proto, že účelem 

žádosti bylo vybudování zastřešeného prostoru na skladování garážování a uložení kontejneru 

na odpad /investiční prostředky/. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet na rok 2018 ve výši 77.250,60 tis. Kč. Závazným 

ukazatelem rozpočtu je odvětvové (paragrafové) třídění. 

13) Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dohoda o ukončení nájmu ze dne 10.11.2017,  uzavřená 

mezi Městem Újezd u Brna a společností Neurofyzionet, spol. s. r.o. je neplatná. Nájemní vztah 

se společností Neurofyzionet, spol. s. r.o. pokračuje nadále dle nájemní smlouvy uzavřené 

dne 12.12.1996, ve znění smlouvy z roku 2013. 

14) Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že budoucí nájemní smlouvy se zdravotními 

zařízeními a s lékaři bude uzavírat a o nich rozhodovat samo.  

15) Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením přípojka elektřiny lokalita Stará Hora – 

pozemek parc. č. 5732 a 5731, k. ú. Újezd u Brna, pozemek parc. č. 3624, k. ú. Hostěrádky, 

uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností  NetFree, s.r.o., Dvůr Rybník 380, 68401, 

Slavkov u Brna, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 6.400,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením zemní kabelové vedení, 

na pozemku Města Újezd u Brna - přípojka elektřiny lokalita Stará Hora – pozemek parc. č. 5732 

a 5731, k. ú. Újezd u Brna, pozemek parc. č. 3624, k. ú. Hostěrádky. 

16) Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést 

stavbu - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené 

pod označením přípojka elektřiny lokalita Stará hora – pozemek parc. č. 5732 a 5731, k. ú. Újezd 

u Brna, pozemek parc. č. 3624, k. ú. Hostěrádky, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností NetFree, s.r.o., Dvůr Rybník 380, 68401, Slavkov u Brna, avšak za jednorázovou 

úplatu ve výši 6.400,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci 

stavby vedené pod označením zemní kabelové vedení, na pozemku Města Újezd u Brna - 



přípojka elektřiny lokalita Stará Hora – pozemek parc. č. 5732 a 5731, k. ú. Újezd u Brna, 

pozemek parc. č. 3624, k. ú. Hostěrádky. 

17) Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti v rámci stavby vedené pod označením „16010-043751 VPIC Újezd u Brna 

komunikace Stará Hora“ - podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – dálkový, 

zemní metalický kabel DCKAY v délce cca 405m, uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna 

a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, 13000 Praha, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v rámci stavby vedené pod označením „16010-043751 VPIC Újezd u Brna komunikace 

Stará Hora“ (zemní, metalický kabel na pozemku Města Újezd u Brna parc. č. 5741, k. ú. Újezd 

u Brna). 

18) Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést 

stavbu - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby vedené pod označením 

„16010-043751 VPIC Újezd u Brna komunikace Stará Hora“ - podzemní komunikační vedení 

veřejné komunikační sítě – dálkový, zemní metalický kabel DCKAY v délce cca 405m, 

uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

Olšanská 6, 13000 Praha, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné 

sazbě. Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „16010-

043751 VPIC Újezd u Brna komunikace Stará Hora“ (zemní, metalický kabel na pozemku Města 

Újezd u Brna parc. č. 5741, k. ú. Újezd u Brna). 

19) Zastupitelstvo města schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky města Újezd u Brna č. 2/2017, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška je vydána dle zákona o Obcích § 12 a nabude 

účinnosti 1.1.2018, dle § 12 ods. 2, věty II. 

20) Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní 

policie uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov. 

21) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů 

obecní policie uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov. 

22) Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dotaci na realizaci projektu Oprava márnice Město Újezd 

u Brna, identifikační číslo 129D662002244, identifikační číslo EIS 129662-17-01011, program 

12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytovatel Ministerstvo 

zemědělství. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje „Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, identifikační 

číslo 129D662002244, identifikační číslo EIS 129662-17-01011, program 12966 – Údržba 

a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytovatel Ministerstvo zemědělství, na realizaci 

projektu Oprava márnice Město Újezd u Brna a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí. 

24) Zastupitelstvo města, na návrh VaK Vyškov, přijalo návrh o navýšení ceny vody 

za m
3
 o 1,50 Kč, včetně DPH. 

25) Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem navýšení ceny nájmu za provoz vodovodního řadu 

o 3,4%. 

26) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat s VaK Vyškov a.s. dodatek smlouvy č. 21. 

   

 

 

 

 Hradský Karel      ThDr. Jan Hradil Th.D., 

  místostarosta       starosta 


