
USNESENÍ č. 25 

ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 20.3.2018 

 

 

1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření 

č. 16 ze dne 27.12.2017 ve výši 20.100,- Kč. 

2. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření 

č. 1 ve výši 52.500,- Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne 1.2.2018.  

Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření 

č. 2 ve výši 176.600,- Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne 19.2.2018. 

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky inventarizace za rok 2017.  

5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem a zprávou o přezkoumání hospodaření 

města Újezd u Brna za období ode dne 1.1.2017 do 31.12.2017 firmou TOP AUDITING. 

Závěrem zprávy je konstatování, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad 

na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města tento audit přijímá.  

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SHM Klub Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 30.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Ivetou Kamenickou – „Babské hody“ pro rok 2018 ve výši 24.000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Viktorem Frajem – „Petropavelské hody – chasa Újezd u Brna“ pro rok 

2018 ve výši 24.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro rok 2018 ve výši 35.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Junák - Český skaut pro rok 2018 ve výši 28.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace DFS Šternovjánek, z.s. pro rok 2018 ve výši 21.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna pro rok 2018 ve výši 38.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 16.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SDH Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 24.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SK Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 79.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace SSK 0750 Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 12.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Spolek Vinaři Újezd pro rok 2018 ve výši 20.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 



18. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši              

79.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Tylovo divadlo Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 31.000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace CM Šternovjan, z.s. pro rok 2018 ve výši 21.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Nadační fond ZŠ Újezd u Brna pro rok 2018 ve výši 72.000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

22. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Domovu 

u Františka pro rok 2018 ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Domov u Františka pro rok 2018 ve výši 250.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické pro rok 2018 ve výši 75.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

s příjemcem dotace Farní sbor českobratrské církve evangelické pro rok 2018 ve výši 

75.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

26. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši 3.325.000,- Kč. Rozpočtové 

opatření je vyrovnané. 

27. Zastupitelstvo města schválilo zásady pro poskytování cestovních náhrad uvolněným 

členům zastupitelstva obce pro rok 2018 ve výši dle Vyhlášky č. 463/2017 Sb., o změně 

sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného 

a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad: 

1)  Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u: 

a)     jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

b)    osobních silničních vozidel 4,00 Kč. 

2)  Stravné: 

Za   každý   kalendářní   den   pracovní   cesty   poskytne stravné ve výši: 

a)     78,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)     119,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýš však 18 hodin, 

c)     186,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

3)  Průměrná cena pohonných hmot: 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí: 

a)      30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b)     32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c)      29,80 Kč u motorové nafty. 

28. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o poskytování příspěvku na stravování uvolněným 

zastupitelům města. 

29. Zastupitelstvo města rozhodlo neuvolněným předsedům komisí poskytnout odměnu 

od 1.4.2018 ve výši 2.000,- Kč/měsíc za funkci předsedy stavební komise a kulturní komise.  

30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout starostovi ThDr. Janu Hradilovi, Th.D. 

mimořádnou odměnu ve výši jednoho měsíčního platu za ekonomické vedení města, díky 

kterému je dosahováno dlouhodobě výborného hospodářského výsledku, za vedení všech 

kontrolních dnů staveb, bezúplatné užívání soukromého automobilu, péči o občany s omezenou 

svéprávností.  
 

 



31. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout místostarostovi Karlovi Hradskému 

mimořádnou odměnu ve výši jednoho měsíčního platu za práci na úseku výběrových řízení, 

zpracovávání podkladů pro získávání dotací, bezúplatné vedení Bytového družstva a správu 

koncepce bytů města.  

32. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo poskytnout neuvolněným členům rady města 

doc. Ing. Vlastimilovi Bílkovi, Ph.D., Mgr. Radkovi Řeřichovi a panu Luboši Rožnovskému 

mimořádnou odměnu ve výši 6.500,- Kč, každému za návrhy a řešení problémů města 

nad standardní povinnosti neuvolněného člena rady města.  
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –  sjezd 

a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Sušilova, Újezd u Brna, na pozemku 

ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 127/1, k. ú. Újezd u Brna, za účelem 

zrealizování: napojení parkovacího stání novostavby garáže ulice Sušilova (parc. č. 1299, 

k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: paní ………. Petříčkovou, ………., Újezd u Brna, 

na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu – sjezd a nájezd k místní komunikaci – silnice ulice Sušilova, Újezd u Brna, 

na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 127/1, k. ú. Újezd u Brna, za účelem 

zrealizování – napojení parkovacího stání novostavby garáže ulice Sušilova (parc. č. 1299, 

k. ú. Újezd u Brna), mezi stavebníkem: paní ………. Petříčkovou, ………., Újezd u Brna, 

na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030041549/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Cupák 

K/3273“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, 

která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, 

s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 5.600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Cupák K/3273“ (umístění 

distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 13m) na pozemku Města Újezd u Brna, 

parc. č. 666/1 v k. ú. Újezd u Brna. 
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030041549/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

rozš. kNN Cupák K/3273“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Cupák 

K/3273“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 13m) na pozemku 

Města Újezd u Brna, parc. č. 666/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030040982/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Suchomel K/2070/1“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 6.600,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Suchomel K/2070/1“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 18 m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 2067 v k. ú. Újezd u Brna. 
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030040982/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

rozš. kNN Suchomel K/2070/1“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON 

Distribuce, IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 

společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 6.600,- Kč + DPH v platné sazbě. 

Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Suchomel K/2070/1“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 18 m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 2067 v k. ú. Újezd u Brna. 



39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030037196/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Smejkalová K/83“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Smejkalová K/83“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 8 m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 73 a 111/2 v k. ú. Újezd u Brna. 

40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030037196/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

rozš. kNN Smejkalová K/83“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN 

Smejkalová K/83“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 8 m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 73 a 111/2 v k. ú. Újezd u Brna. 

41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030040629/003 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Petlák 

K/2373“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, 

která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, 

s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 10.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Petlák K/2373“ (umístění 

distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 36 m) na pozemku Města Újezd u Brna, 

parc. č. 2378/5 v k. ú. Újezd u Brna. 

42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030040629/003 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

rozš. kNN Petlák K/2373“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 10.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. rozš. kNN Petlák 

K/2373“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce 36 m) na pozemku 

Města Újezd u Brna, parc. č. 2378/5 v k. ú. Újezd u Brna. 

43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030037862/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. (Rychmanov), rozš. 

kNN Veselý“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.200,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. (Rychmanov), rozš. 

kNN Veselý“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN v délce  11 m) 

na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 2136/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

44. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030037862/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

(Rychmanov), rozš. kNN Veselý“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON 

Distribuce, IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 

společností E. ON Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 5.200,- Kč + DPH v platné sazbě. 

Jedná se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. 

(Rychmanov), rozš. kNN Veselý“ (umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN 

v délce 11 m) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 2136/1 v k. ú. Újezd u Brna. 

45. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č.: 1030035937/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., přel. v.NN, SÚS 

průtah“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, IČO: 28085400, která 

je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON Česká republika, s. r. o., 



obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591, avšak 

za jednorázovou úplatu ve výši 32.800,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., přel. v.NN, SÚS průtah“ (umístění 

distribuční soustavy – vedení NN v délce  149 m) na pozemku Města Újezd u Brna, parc. č. 1998/1, 

2134/1, 1945/2 a 2065 v k. ú. Újezd u Brna. 

46. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č.: 1030035937/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., 

přel. v.NN, SÚS průtah“ uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností E. ON Distribuce, 

IČO: 28085400, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E. ON 

Česká republika, s. r. o., obě se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČO: 25733591, avšak za jednorázovou úplatu ve výši 32.800,- Kč + DPH v platné sazbě. Jedná 

se o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., přel. v.NN, SÚS 

průtah“ (umístění distribuční soustavy – vedení NN v délce  149 m) na pozemku Města Újezd 

u Brna, parc. č. 1998/1, 2134/1, 1945/2 a 2065 v k. ú. Újezd u Brna. 

47. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje smlouvu o právu provést stavbu –  prodloužení 

vodovodního řadu „V“ v lokalitě severně od ulice V Sádku, Újezd u Brna, na pozemku 

ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1434 a 1435, k. ú. Újezd u Brna, mezi 

stavebníkem: firmou BEMETT, a.s., Za Kostelem 2, 627 00 Brno – Slatina, na straně jedné 

a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

48. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu 

provést stavbu - prodloužení vodovodního řadu „V“ v lokalitě severně od ulice V Sádku, 

Újezd u Brna, na  pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 1434 a 1435, 

k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: firmou BEMETT, a.s.  Za Kostelem 2,                      

627 00 Brno - Slatina na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

49. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví města Újezd 

u Brna – parc. č. 1589/2 o výměře 4 m
2
, parc. č. 1589/3 o výměře 64 m

2
, k. ú. Újezd u Brna 

a to za cenu 450,- Kč/m
2 

+ 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. 

Pozemky budou prodány paní ………. Melníkové, ……….,  664 53, Újezd u Brna. 

50. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy - prodej pozemků 

města Újezd u Brna, parc. č. 1589/2 o výměře 4 m
2
, parc. č. 1589/3 o výměře 64 m

2
, 

k. ú. Újezd u Brna, a to za cenu 450,- Kč/m
2 

+ 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly 

podány námitky, mezi paní ………. Melníkovou, ………., Újezd u Brna na straně jedné a 

Městem Újezd u Brna na straně druhé.  

51. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví města Újezd 

u Brna – parc. č. 1368 o výměře 46 m
2
, k. ú. Újezd u Brna, a to za cenu je 450,- Kč/m

2 

+ 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky. Pozemek bude prodán panu 

………. Šinderbalovi, ………., 66453, Újezd u Brna. 

52. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy - prodej pozemku 

města Újezd u Brna, parc. č. 1368 o výměře 46 m
2
, k. ú. Újezd u Brna, a to za cenu                

450,- Kč/m
2 

+ 21% DPH - vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky, mezi panem 

………. Šinderbalem, ………., 66453, Újezd u Brna na straně jedné a Městem Újezd u Brna 

na straně druhé.  

53. ZM rozhodlo odložit projednání bezúplatného převodu pozemku parc. č. 72/8, k. ú. Újezd 

u Brna na JMK a žádá od JMK vydání věcného stanoviska, zda se tak musí stát a proč.  

54. ZM rozhodlo - v případě, že bude investorem ukládáno kabelové vedení NN do chodníku 

či do vozovky, nebudou dle usnesení zastupitelstva města vybírány poplatky.  

55. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí předložený plán investičních akcí města 

Újezd u Brna. 

56. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování odborného posudku na most na ulici 

Wolkerova na Rychmanově a na most na ulici Masarykova ve Šternově. 

57. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace na opravu mostů 

v Rychmanově a ve Šternově, dle odborného posudku stavu mostů. 

58. Zastupitelstvo města ukládá Radě města oslovit odborníka na vypracování posudků 

a projekční firmu na vypracování projektové dokumentace opravy dvou mostů, 

dle odborných posudků. 



59. Zastupitelstvo města stanovuje Směrnici č. 1/2018, která obsahuje Sazebník úhrad nákladů 

za poskytování informací, a to ve smyslu par. 17 zákona o svobodném přístupu 

k informacím a ve smyslu Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad 

a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, a to s účinností od 1. 1.2018. Ceny v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku 2017 

zůstávají beze změny. 

60. Zastupitelstvo města rozhodlo udělit symbolický klíč od města č. 16 panu JUDr. Antonínu 

Jízdnému za jeho zásluhy o řešení sociální problematiky v Újezdě u Brna.  

61. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí Výpověď veřejnoprávní smlouvy 

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, kterou Město Újezd 

u Brna obdrželo dne 7.3.2018 a eviduje ji pod č. j. 1262. Veřejnoprávní smlouva bude 

ukončena ke dni 30. 6.2018. 

62. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu 

přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

63. Zastupitelstvo města rozhodlo účtovat všem lékařům jednotně cenu za pronájem prostory na: 

a) ordinaci, rehabilitaci, čekárnu, denní místnost ………      450,- Kč/m
2
 

b) chodby, WC, schodiště, aj. (společné prostory) ..……      250,- Kč/m
2
 

64. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby Ústav vzájemné lidské pomoci, z.ú. a klub pro důchodce 

byl umístěn do nemovitosti č. p. 2, ul. Nádražní, po její přestavbě. 

65. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout poslední verzi „Smlouvy o podmínkách výstavby 

a provozování optických kabelů a kamerového systému na území Města Újezd u Brna, která 

bude uzavřena mezi Městem Újezd u Brna a fi. VIVO CONNECTION, spol. s. r. o. 

66. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat „Smlouvu o podmínkách výstavby 

a provozování optických kabelů a kamerového systému na území Města Újezd u Brna 

uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a fi. VIVO CONNECTION, spol. s. r. o. 

67. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že byla splněna podmínka ze zasedání zastupitelstva 

města ze dne 20. 6.2017 – zaměření pozemků - parc. č. 3258/1, 3258/135, 3258/147, 

3258/132, 3258/137, 3258/134, 3258/142, 3258/144, 3258/140, 3258/148, 3258/146, 

3258/133, 3258/141, k. ú. Újezd u Brna, o šířce 10m pro vznik komunikace, včetně 

chodníků a rozhodlo zakoupit tyto pozemky, které mají nové parcelní označení – parc. 

č. 3258/175 – 113 m
2
, parc. č. 3285/171 – 113 m

2
, 3258/172 – 93 m

2
, 3258/170 – 42 m

2
, 

3258/173 – 117 m
2
, 3258/174 - 93 m

2
, 3258/177 – 109 m

2
, 3258/179 – 120 m

2
,                   

3258/180 - 4 m
2
, 3258/181 – 108 m

2
, 3258/182 – 98 m

2
, 3258/183 – 117 m

2
,                         

3258/185 – 93 m
2
, 3258/186 -24 m

2
, 3258/187 – 128 m

2
, 3258/190 132 m

2
,
 
za cenu                

450,- Kč/m
2
. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv. 

68. Zastupitelstvo města rozhodlo začlenit do studie protipovodňových úprav požadavek 

majitelů pozemků v lokalitě za ul. Rychmanovská ,viz. žádost vedená pod č. j. 1202, ze dne 

5.3.2018, aby plánovaná protipovodňová opatření nezasahovala do jejich pozemků, nebo 

měla nulový zásah do jejich vlastnických práv. 

69. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Povodí Moravy o přehodnocení rozlivových ploch 

aktivní záplavové zóny, v k. ú. Újezd u Brna, s tím, že žádá vysvětlení, proč je tato zóna tak 

určena.    

 

 

 

 

  Hradský Karel    ThDr. Jan Hradil Th.D. 

   místostarosta      starosta 

 

 

 

 


