Usnesení z 42. schůze rady města konané dne 26.9.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. nákup osobního vozidla Clio Grandtour v hodnotě do 275 tis.
Kč bez DPH a to z prostředků společnosti

•

rozpočtová opatření dle přílohy důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2008
se zvyšují o 4 785,8 tis. Kč.

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací viz příl. č. 1

•

pojištění majetku města v roce 2009 shodně s předcházejícím obdobím. Tzn. pojištění majetku města,
pojištění pronajaté budovy v níž sídlí Slovácké divadlo a pojištění za škodu způsobenou uvolněnými členy
zastupitelstva města smlouvou s Kooperativou, a.s. a havarijní a smluvní pojištění za škodu způsobenou
vozidlem, škodu způsobenou činností obce a zaměstnance způsobenou zaměstnavateli smlouvou s Českou
pojišťovnou, a.s.

•

pronájem nebytových prostor č. 123 (kancelář) o výměře 48,74 m2, č. 124 (kancelář) o výměře 38 m2, č.
125 (kancelář) o výměře 21,38 m2, č. 126 (chodba) o výměře 6,42 m2, č. 127 (kancelář) o výměře 3,81
m2, č. 128 (kancelář) o výměře 3,96 m2, č. 129 (kancelář) o výměře 7,40 m2, č. 130 (chodba) o výměře
5,79 m2, č. 131 (předsíň) o výměře 3,80 m2, č. 132 (šatna) o výměře 5,58 m2, č. 133 (kotelna) o výměře
2,42 m2, č. 134 (chodba) o výměře 17,14 m2, č. 135 (archiv) o výměře 2,96 m2, č. 136 (úklidový kout) o
výměře 1,40 m2, č. 137 (předsíň) o výměře 1,70 m2, č. 138 (WC) o výměře 1,40 m2, č. 139 (předsíň WC)
o výměře 1,70 m2 a č. 140 (chodba) o výměře 5,52 m2, vše o celkové výměře 179,12 m2; vše v I. NP
budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, společnosti 2 W s.r.o. s výší nájmu 2 500,Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování stylové vinárny s
vinotékou a sport barem

•

pronájem nebytových prostor č. 5.11 o výměře 16,5 m2 a č. 5.12 o výměře 16,5 m2, oba v půdní vestavbě
budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, sdružení SUBBUTEO CLUB TABAR s výší nájmu
200,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování tréninkového
střediska stolního fotbalu

•

pronájem nebytových prostor č. 5.04 o výměře 18,4 m2, č. 5.05 o výměře 18,4 m2 a 5.06 o výměře 25,4
m2, vše v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, Slovácké základní
umělecké škole, s.r.o. s výší nájmu 200,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem provozování základní umělecké školy

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/352/SMM uzavřené dne 13. 5. 2008 mezi městem Uherské Hradiště
a Římskokatolickou farností Uherské Hradiště - Sady týkající se výpůjčky části pozemku st. p. č. 536/1 o
výměře 160 m2 v k. ú. Sady; dohodou ke dni 30. 9. 2008

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu oplocení na části pozemku p. č. 3058/46 v k. ú. Mařatice, mezi
městem Uherské Hradiště a panem Zdeňkem Vlachynským a to na dobu určitou deset let

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu oplocení na části pozemku p. č. 3058/29 a části pozemku p. č.
3060/8, oba v k. ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště a paní Anastázií Zochrovou a to na dobu
určitou deset let

•

pronájem nebytového prostoru č. 312 o výměře 14,38 m2 ve III. NP objektu č. p. 293, Palackého náměstí,
Uherské Hradiště, společnosti BUILDSYSTEM s.r.o. s výší nájmu 700,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem projektové činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich
odstraňování

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. 2. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
Ing. Josefem a Bedřiškou Jakšíkovými týkající se pronájmu vnitřní parkovací plochy č. 3 nacházející se na
prostranství bytového domu Štěpnice č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.
12. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/70/SMM uzavřené dne 7. 2. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a
Bronislavou Býčkovou a Karlem Suchým týkající se pronájmu pozemku p. č. 413 o výměře 60 m2 a části
pozemku p. č. 410/1 o výměře 9 m2, oba v k. ú. Míkovice nad Olšavou; dohodou ke dni 30. 9. 2008

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2005/988/OŠS uzavřené dne 14. 12. 2005 mezi městem
Uherské Hradiště a Základní školou, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace dle návrhu
Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 5, o velikosti 3+1, výměře cca 100 m2, v domě č. p. 372,
ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě

•

vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 6, o velikosti 3+1, výměře cca 100 m2, v domě č. p. 372,
ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě

•

dohodu o výměně bytu o velikosti 2+1, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, za byt o velikosti 1+1 v
centru Uherského Hradiště z důvodu rekonstrukce domu s tím, že po přestěhování bude byt na Palackého
náměstí vrácen městu Uherské Hradiště

•

dohodu o výměně bytu o velikosti 4+1, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, za vyhovující byt o velikosti 2+1,
případně větší 1+1, v centru Uherského Hradiště z důvodu nevyhovujícího stavu užívaného bytu s tím, že
po přestěhování bude byt v ul. Prostřední vrácen městu Uherské Hradiště

•

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy na stávající byt o velikosti 2+1, ul. Louky,
Uherské Hradiště na dobu určitou 1 roku dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy na stávající byt o velikosti 2+1, ul.
Štefánikova, Uherské Hradiště na dobu určitou do 31. 8. 2009 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

uzavření nájemní smlouvy na stávající byt o velikosti 3+1, Tř. Maršála Malinovského, Uherské Hradiště na
dobu určitou 2 let

•

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o velikosti 3+1, ul. Lomená, Uherské Hradiště

•

návrh zpracovat Integrovaný plán rozvoje města

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE OBJEKTU MKZ VÉSKY U UHERSKÉHO
HRADIŠTĚ", provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1. 8. 2006, čl. 3 písm. b) a čl. 8
odst. 4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s. s nabídkovou cenou 2 320 681,Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE WC KLUBU KULTURY" Uherské Hradiště,
provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1. 8. 2006, čl. 3 písm. b) a čl. 8 odst. 4),
veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: Ing. Jiří Křen – TRADIX s nabídkovou cenou 1 507
728,- Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Poskytování služby technické podpory
informačního systému Radnice VERA" - provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště, čl. 3 písm. c) a čl. 8
odst. 4) s účinností od 1. 8. 2006. Vybraný uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, je VERA, spol. s r.o. s
nabídkovou cenou 579 409,90 Kč včetně DPH

•

konání veřejné sbírky na charitativní účely pro Akropolis, o.s. a DOMINO cz, o.s.

•

pronájem bytu č. 408 o velikosti 2+0 v Penzionu - domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti,
manželům Pavlu a Marii Havránkovým

•

změnu Statutu komisí Rady města Uherské Hradiště dle předloženého návrhu

•

vydání úplného znění Statutu komisí Rady města Uherské Hradiště

•

zápis nového školského zařízení školní jídelna - výdejna do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším
počtem stravovaných 150 jídel na adrese Pivovarská č. p. 359 v Uherském Hradišti - Jarošově od 14. 10.
2008 v mimořádném termínu a výmaz místa poskytovaných služeb na adrese Stará Cesta č. p. 208 v
Uherském Hradišti - Jarošově od 14. 10. 2008 u právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště - Jarošov, příspěvková organizace, po schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny

•

poskytnutí finančních darů pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Míkovice a členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Uherské Hradiště dle předloženého návrhu

doporučila
•

odboru dopravy jednat dále s dotčenými institucemi dle varianty E

schválila ke zveřejnění
•

převod id. ½ budovy č. p. 39 nacházející se na pozemku st. p. č. 52/1 a id. ½ pozemku st. p. č. 52/1 o
celkové výměře 337 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; s podmínkou zachování průchodu pasaží vedoucí z
Prostřední ulice na Zelný trh uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
průchodu pro veřejnost

•

převod části pozemku p .č. 325/3 o výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod pozemku p. č. 43 o výměře 59 m2 v k. ú. Vésky

•

pronájem části pozemku p. č. 653/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2065 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění nového venkovního nadzemního vedení NN
na částech pozemků p. č. 575/7 v délce cca 2,20 bm, p. č. 593/2 v délce cca 3,10 bm, p. č. 891/5 v délce
0,20 bm, p. č. 892/27 v délce 4,70 bm, vše v celkové délce cca 10,2 bm, vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou;
pro oprávněného E. ON Distribuce, a.s. v zastoupení E. ON Česká republika, s.r.o.

•

pronájem nebytového prostoru č. 5.03 o výměře 18,4 m2 v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské
náměstí, Uherské Hradiště

•

pronájem vnitřní parkovací plochy č. 3. nacházející se na prostranství bytového domu Štěpnice č. p. 1258,
ulice Purkyňova, Uherské Hradiště

•

směnu pozemků p. č. 574/2 o výměře 229 m2, p. č. 574/95 o výměře 87 m2, p. č. 574/96 o výměře 126
m2, p. č. 574/97 o výměře 9 m2 a p. č. 574/92 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Vésky ve vlastnictví města
Uherské Hradiště za pozemek p. č. 497 o výměře 371 m2 v k. ú. Vésky ve vlastnictví České republiky,
právo hospodaření ŘSD ČR

•

převod pozemků p. č. 367/60 o výměře 218 m2, p. č. 367/61 o výměře 2 625 m2, p. č. 367/115 o výměře
655 m2 a p. č. 367/116 o výměře 1 184 m2, vše v k. ú. Sady

•

převod pozemku p. č. 885/1 o výměře 20 342 m2, pozemku st. p. č. 2267 o výměře 530 m2, části
pozemku p. č. 544/115 o výměře cca 1 000 m2, pozemku p. č. 544/196 o výměře 371 m2, pozemku p. č.
544/197 o výměře 623 m2, pozemku p. č. 544/198 o výměře 449 m2, pozemku st. p. č. 2213 o výměře 10
m2, pozemku p. č. 544/238 o výměře 2 429 m2 a části pozemku p. č. 544/193 o výměře cca 400 m2; vše
v k. ú. Uherské Hradiště; dle podmínek pro převod pozemků vypracovaných odborem APR, které jsou
přílohou důvodové zprávy, záměr bude zveřejněn pouze za podmínky nabytí pozemku st. p. č. 2267 v k. ú.
Uherské Hradiště do vlastnictví města

•

záměr města na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1, výměře cca 83 m2, v domě č. p. 122, Mariánské
náměstí, Uherské Hradiště, dle přiloženého návrhu

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí architektonické řešení přestavby a modernizace krytého bazénu a koupaliště

•

vzít na vědomí předpoklad ekonomiky hospodaření společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. v
jednotlivých letech po provedené přestavbě a modernizaci krytého bazénu a koupaliště tak, jak je uvedena
v příloze důvodové zprávy ve variantě "A - anuitní splátky"

•

souhlasit s vyhlášením poptávky společností Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. na získání úvěru týkajícího
se přestavby a modernizace krytého bazénu v němž bude navržena záruka města Uherské Hradiště až do
výše 325 mil. Kč

•

uložit radě města jako valné hromadě společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. vyhlásit výběrové
řízení na úvěr společnosti ve výši 325 mil. Kč

•

uložit radě města předložit zastupitelstvu města architektonické řešení přestavby a modernizace krytého
bazénu a koupaliště nebo předpoklad ekonomiky hospodaření budoucího provozu společnosti Aquapark
Uherské Hradiště, s.r.o. v případě zásadních změn proti předložené důvodové zprávě projednávané na
zastupitelstvu města dne 13. 10. 2008

•

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 24. 4. 2001
O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Uherské Hradiště ve
znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002 ze dne 1. 10. 2002 a č. 1/2005 ze dne 28. 2. 2005 a dále
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/97 ze dne 4. 11. 1997 O vytvoření a použití účelového
fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997
určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů
poškozených živelnou pohromou - záplavou ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/99 ze dne 26. 1.
1999, č. 7/99 ze dne 5. 10. 1999 a č. 7/2002 ze dne 1. 10. 2002 dle předloženého návrhu

•

zřídit Fond rozvoje bydlení a schválit jeho Pravidla pro poskytování úvěrů

•

zřídit Fond kultury a schválit jeho Pravidla pro poskytování dotací dle přílohy důvodové zprávy

•

zřídit Fond cestovního ruchu a schválit jeho Pravidla pro poskytování dotací dle přílohy důvodové zprávy

•

zřídit Fond mládeže a vzdělávání a schválit jeho Pravidla pro poskytování dotací dle přílohy důvodové
zprávy

•

zřídit Fond životního prostředí a schválit jeho Pravidla pro poskytování dotací dle přílohy důvodové zprávy

•

zřídit Fond sportu a schválit jeho Pravidla pro poskytování dotací dle přílohy důvodové zprávy

•

schválit Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence dle přílohy důvodové zprávy

•

schválit změnu Pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu obnovy historické architektury města
Uherské Hradiště dle přílohy důvodové zprávy

•

schválit převod současných finančních prostředků a dále budoucích pohledávek a závazků, týkajících se
zrušených fondů živelných pohrom a rozvoje bydlení do Fondu rozvoje bydlení

•

vyhradit si pravomoc rozhodovat o peněžních darech a dotacích z těchto fondů:
1.1.Fond rozvoje bydlení
1.2.Fond obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

1.3.Fond kultury
1.4.Fond cestovního ruchu
1.5.Fond mládeže a vzdělávání
1.6.Fond životního prostředí
1.7.Fond sociální pomoci a prevence
1.8.Fond sportu
•

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

•

vydat OZV, kterou se mění OZV č. 5/2004 ze dne 30. 8. 2004, kterou se vydává Statut Ceny města
Uherské Hradiště

•

schválit uzavření Dohody o narovnání se společností 1.FC SLOVÁCKO, a.s., týkající se sjednocení výkladu
Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 28. 3. 2007, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2008 má skladbu viz příl. č. 2

•

zvýšení vkladu v obchodní společnosti OTR, s.r.o. o 14 000 Kč, tj. ze 126 000 Kč na 140 000 Kč formou
převodu části obchodního podílu od Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí odpovídající vkladu 14
000 Kč za převodní cenu 1 253 000 Kč splatnou do 30. 11. 2008

•

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 26/2007 z FŽP uzavřenou s panem Ing. Janem
Ksiazkiewiczem, CSc. tak, že čerpání sjednané částky úvěru je možné nejpozději do 28. 9. 2009

•

změnu usnesení ZM č. 71/6/Z/2007 ze dne 20. 8. 2007 v odst. I. v bodě 14., a to následovně:
původní znění:
ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 741/11 o výměře 532 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu dle znaleckého posudku nové znění: ZM schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 741/11 o výměře 358 m2 (dle GP č. 1681 - 5/2008 nově vzniklá p.č. 741/13 o
celkové výměře 358 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
za kupní cenu dle znaleckého posudku
změnu usnesení ZM č. 71/6/Z/2007 ze dne 20. 8. 2007 v odst. I. v bodě 14., a to následovně:
původní znění:
ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 741/11 o výměře 532 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu dle znaleckého posudku nové znění: ZM schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 741/11 o výměře 358 m2 (dle GP č. 1681 - 5/2008 nově vzniklá p.č. 741/13 o
celkové výměře 358 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
bezúplatně

•

vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k bytu č. 23 o velikosti 2+1 v domě č. p. 1258,
ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní Bedřiškou Jakšíkovou a panem Michalem
Dratvou

•

vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k nebytovému prostoru - garáž č. 1 v bytovém
domě č. p. 1257-1260, ul. J. E. Purkyně a Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní
Bedřiškou Jakšíkovou a paní Ivanou Baránkovou

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "R 55, stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek" mezi městem
Uherské Hradiště (vlastník nebo též pronajímatel) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zastoupené ředitelem
Závodu Brno (stavebník nebo též nájemce), na částech pozemku p. č. 6857 o výměře 2 373 m2 (trvalý
zábor) a o výměře 939 m2 (dočasný zábor) v k. ú. Staré Město; dle návrhu smlouvy, který je součástí
důvodové zprávy

•

převod budovy č. p. 1156 v k. ú. Uherské Hradiště umístěné na pozemku st. p. č. 2212 a pozemku st. p. č.
2212 o celkové výměře 2 598 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

změnu usnesení ZM č. 168/12/Z/2008 ze dne 9. 6. 2008, v odst. I., bodě 5. a 20.

původní znění bodu č. 5 - ZM schvaluje:
•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 1034/5 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č.
1479 o výměře 244 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8355/147953 na společných částech budovy
č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478, 1479 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8355/147953 na
pozemcích st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č. 1479 o výměře 244 m2 vše v k. ú. Mařatice; do
výlučného vlastnictví Hany Dědičové za kupní cenu 461 981,- Kč Nové znění bodu č. 5 - ZM schvaluje:
Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 1034/5 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č.

1479 o výměře 244 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8355/147953 na společných částech budovy
č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478, 1479 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8355/147953 na
pozemcích st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č. 1479 o výměře 244 m2 vše v k.ú. Mařatice; do
společného jmění manželů Hany a Bronislava Půčkových za kupní cenu 461 981,- Kč
původní znění bodu č. 20 -ZM schvaluje:
•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 1035/9 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č.
1479 o výměře 244 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6809/147953 na společných částech budovy
č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478, 1479 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6809/147953 na
pozemcích st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č. 1479 o výměře 244 m2 vše v k.ú. Mařatice; do
společného jmění manželů Ivana a Hany Palových za kupní cenu 420 489,- Kč

nové znění bodu č. 20 - ZM schvaluje:
•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 1035/9 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č.
1479 o výměře 244 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6809/147953 na společných částech budovy
č. p. 1034 a 1035 na pozemku st. p. č. 1478, 1479 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6809/147953 na
pozemcích st. p. č. 1478 o výměře 244 m2, st. p. č. 1479 o výměře 244 m2 vše v k. ú. Mařatice; do
výlučného vlastníctví Ivana Paly za kupní cenu 420 489,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 896/6 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 896 v budově č. p. 896 a č. p. 897 na pozemcích st. p. č. 1281 o
výměře 252 m2 a st. p. č. 1280 o výměře 251 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/163428 na
společných částech budovy č. p. 896 a č. p. 897 na pozemcích st. p. č. 1281 a st. p. č. 1280 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/163428 na pozemcích st. p. č. 1281 o výměře 252 m2 a st. p. č.
1280 o výměře 251 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Veroniky Novákové za kupní cenu
282 438,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/1 o velikosti
3+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7956/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7956/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Pavla a Hany Dudových za
kupní cenu 338 795,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/2 o velikosti
3+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7888/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7888/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Marie Botlíkové za kupní cenu 301
057,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/3 o velikosti
2+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6610/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6610/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Marka a Lenky Lorencových za
kupní cenu 251 489,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/4 o velikosti
3+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7952/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7952/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Petra a Dagmar Ježkových za
kupní cenu 307 761,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/5 o velikosti
3+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7891/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7891/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Libuše Burianové za kupní cenu 306
491,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/6 o velikosti
3+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7997/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7997/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.

1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Antonína a Boženy
Hanáčkových za kupní cenu 301 670,- Kč
•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/7 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7934/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7934/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Pavla a Renáty Kokoruďových
za kupní cenu 341 634,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/8 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7886/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7886/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Jána a Anny Kindjových za
kupní cenu 301 892,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/9 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8665/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8665/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Arnošta a Vladimíry Jurákových
za kupní cenu 358 709,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/10 o velikosti
3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Jaroslava a Gabriely
Vlachynských za kupní cenu 335 176,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/11 o velikosti
3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 9082/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 9082/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Zdeňka a Jany Vávrových za
kupní cenu 376 500,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/12 o velikosti
3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 972 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8020/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8020/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Miloslava a Evy Hůrkových za
kupní cenu 304 834,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/1 o velikosti
4+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8760/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8760/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Roberta a Svatavy Houšťových
za kupní cenu 331 454,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/2 o velikosti
4+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8756/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8756/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Václava a Petry Gregorových
za kupní cenu 370 785,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/3 o velikosti
3+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7526/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7526/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Pavla a Marty Kočendových za
kupní cenu 283 903,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/4 o velikosti
2+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5146/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5146/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Boženy Bečicové za kupní cenu 195
027,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/5 o velikosti
3+1 umístěné ve 2. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7616/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7616/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Jitky Huňkové za kupní cenu 289
407,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/6 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8288/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8288/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Antonína Huska a Věry
Huskové Lušovské za kupní cenu 313 618,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/7 o velikosti
2+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5548/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5548/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Zdeňky Brázdilové za kupní cenu
220 062,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/8 o velikosti
3+1 umístěné ve 3. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8047/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8047/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Ing. Jany Šustrové za kupní cenu
312 369,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/9 o velikosti
3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8229/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8229/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Zbyňka a Marcely
Havelčíkových za kupní cenu 313 567,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/10 o velikosti
2+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5898/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5898/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění manželů Josefa a Gertrudy Rybkových
za kupní cenu 224 751,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 973/11 o velikosti
3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7636/177263 na
společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č. 1286 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7636/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a st. p. č.
1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do podílového spoluvlastnictví Růženy Helisové a Lubomíra
Helise za kupní cenu 288 052,- Kč

•

předběžnou studii proveditelnosti Revitalizace objektu Jezuitské koleje, dle předloženého návrhu

•

další přípravy projektové dokumentace pro realizaci stavby parkovacího objektu dle varianty C

•

studii rekonstrukce a dostavby objektu č. p. 174 v ulici Hradební, Uherské Hradiště, pro potřeby městských
zařízení: veřejného sociálního zařízení, služebny Městské policie Uherské Hradiště a Datového centra
metropolitní sítě, dle předloženého návrhu

•

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov, příspěvková
organizace, dle předloženého návrhu

souhlasila

•

s použitím historického znaku města za účelem jeho použití v propagačním materiálu pro Střední
průmyslovou školu technickou Uherské Hradiště

•

s použitím historického znaku města pro taneční klub Rokaso za účelem jeho umístění na pohárech pro
vítěze taneční soutěže O pohár starosty dle přílohy

vzala na vědomí
•

informaci o výběrovém řízení na zpracovatele Integrovaného plánu rozvoje města

•

analýzu výkonnosti a návrh dopravního uspořádání křižovatky silnice I/55 a II/497 v Uh. Hradišti

•

technicko - ekonomickou analýzu parkovacího objektu na náměstí Míru v Uh. Hradišti

•

informaci o povinnosti zpracovat a schválit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací do 31. 12. 2008

•

zjednodušený investiční záměr adaptace budovy č. p. 33 (Hradišťanka) pro potřeby Městského úřadu, dle
předloženého návrhu

•

ideovou studii dostavby sportovní haly

•

informativní zprávu o přípravě nového projektu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku

•

zprávu ze zahraniční studijní cesty Sdržení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v roce 2008 do
Rakouska

neschválila
•

uzavření nájemní smlouvy na stávající byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské
Hradiště, s Václavem Kohoutkem

neschválila ke zveřejnění
•

výpůjčku pozemku p. č. 1386 o výměře 481 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 885/1 o výměře 651 m2 a části pozemku p. č. 885/3 o výměře cca 600 m2, oba v k.
ú. Míkovice nad Olšavou

•

převod části pozemku p. č. 410/1 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 91/1 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

zrušila
•

část usnesení rady města č. 499/31/R/2008 ze dne 11. března 2008, týkající se schválení Pravidel pro
poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence

uložila
•

řediteli příspěvkové organizace Městská kina použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2008
nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 104,1 tis. Kč

•

vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh rozpočtu města na rok 2009 podle požadavků rady města,
dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upřesněný Návrh rozpočtu města a jeho
příspěvkových organizací na rok 2009 předložit radě města na její schůzi 18. 11. 2008

•

vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh rozpočtového výhledu na období 2010 - 2014 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upřesněný Návrh
rozpočtového výhledu předložit radě města na její schůzi 18. 11. 2008

udělila
•

souhlas s podnájmem části nebytových prostor v areálu Zimního stadionu v Uherském Hradišti (Pivnice
Klec), společnosti SYNOT 2000, a.s. pro společnost SYNOT TIP, a.s. za účelem provozování sázkové
kanceláře

•

souhlas s podnájmem části nebytových prostor v areálu Zimního stadionu v Uherském Hradišti (Pivnice
Klec), společnosti SYNOT 2000, a.s. pro pana Václava Vaďuru za účelem provozování hostinské činnosti

•

souhlas s podnájmem části nebytových prostor v areálu Zimního stadionu v Uherském Hradišti (Pivnice
Klec), společnosti SYNOT 2000, a.s. pro společnost SYNOT LOTTO, a.s. za účelem provozování
interaktivních terminálů

•

souhlas s podnájmem části nebytových prostor o výměře 32,7 m2 v I. NP levé části budovy č. p. 157/8,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Ing. Františku Skryjovi pro Mgr. Jana Skryju

jmenovala
•

paní Martu Ondrovou do funkce členky komise cestovního ruchu a prezentace města

•

Ing. Františka Ondru do funkce člena komise životního prostředí

odvolala
•

Ing. Františka Ondru z funkce člena komise cestovního ruchu a prezentace města

•

Ing. Ivana Mařáka z funkce člena komise životního prostředí

