Usnesení z 45. schůze rady města konané dne 4.11.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem části pozemku p. č. 217/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Uherské Hradiště Společenství pro dům 801 s
výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
vybudování zpevněné plochy pro vytvoření šesti samostatně uzamykatelných parkovacích míst pro osobní
automobily

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozu a
údržby přípojky tepla pro novou stavbu "polyfunkčního objektu" v suterénu stavby (budova č. p. 1198) na
pozemku st. p. č. 25/1 v délce cca 90 m pro oprávněné: společnost Garáže Hradební s.r.o., Elišku a
Dušana Šedovy, MUDr. Evu Dokoupilovou, společnost DEVICON s.r.o., Ing. Zdeňka Popa za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč

•

výpůjčku části pozemku p. č. 556/23 o výměře 110 m2 a části pozemku p. č. 556/75 o výměře 34 m2, oba
v k. ú. Vésky, ŘSD ČR, zastoupeno ŘSD ČR Správa Zlín, na dobu určitou po dobu výstavby; za účelem
výstavby protihlukové stěny

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a
provozování plynárenského zařízení "PZ" včetně jeho příslušenství na částech pozemků p. č. 653/33 v
délce cca 11 bm a st. p. č. 25/4 v délce cca 56,5 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a
vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním "PZ" a
jeho příslušenství, pro oprávněného JMP NET, s.r.o.; investorem věcného břemene budou: Garáže
Hradební s.r.o., Eliška a Dušan Šedovi, MUDr. Eva Dokoupilová, DEVICON s.r.o., Ing. Zdeněk Pop za
jednorázovou úhradu 50,-- Kč/bm

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení)
kanalizačního řadu na částech pozemků p. č. 653/33 v délce cca 7 bm a st. p. č. 25/4 v délce cca 42 bm,
vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s
opravami a údržbou kanalizačního řadu, pro oprávněné: společnost Garáže Hradební s.r.o., Elišku a Dušana
Šedovy, MUDr. Evu Dokoupilovou, DEVICON s.r.o., Ing. Zdeňka Popa za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby "Polyfunkčního domu, ulice Františkánská"
nad částí pozemku původní p. č. 653/28 o výměře 5 m2 (dle GP č. 1719-53/2008 nově vzniklá st. p. č.
186/5 o celkové výměře 5 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost TRANSACT, spol. s
r.o., za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč/m2

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy umístění nového kabelového vedení NN do-na části pozemků p. č. 561/8 a p. č. 570, vše v celkové délce
16 bm (dle GP č. 291-515/2007), vše v k. ú. Vésky, pro oprávněného E. ON Distribuce, a.s., zastoupená
E.ON Česká republika, s.r.o., za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení 2 kusů chrániček HDPE o průměru 40 mm a v právu
provozování, oprav a údržby podzemního vedení komunikační sítě na částech pozemků p. č. 1059/52 v
délce 8 bm, p. č. 1059/56 v délce 95 bm, p. č. 1059/62 v délce 5 bm, p. č. 1370 v délce 45 bm, p. č. 1421
v délce 73 bm, p. č. 1522 v délce 33 bm a p. č. 1534/3 v délce 7 bm, vše v celkové délce 266 bm, vše v k.
ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné Českou republiku - Ministerstvo vnitra, a ČD - Telematiku a.s., za
jednorázovou úhradu 10,- Kč/bm

•

výpůjčku částí pozemků p. č. 534 o výměře 74 m2 a p. č. 535 o výměře 44 m2 (dle GP č. 639-65/2007
vznikla sloučením části pozemku původní p. č. 534 o výměře 74 m2 a části pozemku původní p. č. 535 o
výměře 44 m2 nová p. č. 535 o celkové výměře 118 m2), vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
společnosti HOME 4U, s.r.o., na dobu určitou do doby předání stavby komunikace městu Uherské Hradiště,
nejpozději však do 23. 9. 2012; za účelem výstavby komunikace a inženýrských sítí

•

pronájem části pozemku p. č. 235/9 o výměře 678 m2 v k. ú. Sady, paní Elfrídě Hrabincové a panu Jiřímu
Hrabincovi s výší nájmu 0,60 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října
běžného roku; za účelem využití pozemku jako zahrádky

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/107/SMM ze dne 15. 3. 2006 uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
a MUDr. Sašou Poledníkem, týkající se pronájmu pozemku p. č. 3005/114 o výměře 20 m2 a části
pozemku p. č. 3002/87 o výměře 267 m2, oba v k. ú. Mařatice; dohodou ke dni 30. 11. 2008

•

odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 24. 10. 2007 mezi městem Uherské
Hradiště a paní Marcelou Holíkovou na pronájem nebytových prostor o výměře 169 m2 v budově č. p. 760,
ul. Husova, Uherské Hradiště z důvodu dluhu na nájemném ve výši 43.713,- Kč

•

uzavření Dohody o vydání plnění z bezdůvodného obohacení mezi městem Uherské Hradiště a paní
Jarmilou Stratilovou za užívání nebytových prostor o výměře 50 m2 v I. NP objektu č. p. 506, ul.
Všehrdova, Uherské Hradiště; bezdůvodné obohacení se datuje od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008; dohodnutá
cena se stanovuje na částku 100.000,- Kč

•

uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2004/575/SMM ze dne 21. 7. 2004 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a Slováckým divadlem Uherské Hradiště, příspěvková organizace, kterým se mění a

doplňuje článek III. - činnost správce a článek IV.; dle návrhu Dodatku č. 2, který je součástí důvodové
zprávy
•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2007/279/SMM ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a společností V-COLOR, s.r.o., kterým se mění článek IV. Úhrada za nájem a platební
podmínky, další náklady; dle návrhu Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2005/727/SMM ze dne 30. 9. 2005 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, a Slováckým divadlem, příspěvková organizace, kterým se mění článek IV. Úhrada za
nájem a platební podmínky, další náklady; dle návrhu Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2005/401/SMM ze dne 17. 6. 2005 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a společností U Zeleného stromu, s.r.o., kterým se mění článek IV. Úhrada za nájem a
platební podmínky, další náklady; dle návrhu Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2004/556/SMM ze dne 19. 7. 2004 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a panem Františkem Frýbortem, následně Annou Frýbortovou, kterým se mění článek V.
Úhrady za plnění poskytované spolu s nájmem a jejich splatnost; dle návrhu Dodatku č. 3, který je
součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2007/857/SMM ze dne 15. 11. 2007 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a paní Věrou Baroňovou, kterým se mění článek V. Náklady za služby spojené s
provozem pronajatých prostor; dle návrhu Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2007/858/SMM ze dne 15. 11. 2007 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a společností MB - CONSULT, s.r.o., kterým se mění článek V. Náklady za služby spojené
s provozem pronajatých prostor; dle návrhu Dodatku č. 1, který je součástí důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 3. 7. 2008 mezi městem
Uherské Hradiště, paní Janou Kudláčovou, Michaelou Kudláčovou a společností CACTUS FASHION s.r.o.,
spočívající ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v zúžení předmětu nájmu z původních 274,80 m2 na
255,90 m2

•

uzavření Dohody o narovnání mezi městem Uherské Hradiště a společností 1. Mariánská CZ, s.r.o. z
důvodu užívání pozemku p. č. 1451 o výměře 122 m2 v k. ú. Uherské Hradiště k provozování stávajícího
veřejného parkoviště; výše úhrady byla dohodnuta na částku 48.000,- Kč

•

pronájem pozemku p. č. 1451 o výměře 122 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti 1. Mariánská CZ,
s.r.o. s výší nájmu 24.000,- Kč/rok; na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou; za účelem provozování
stávajícího veřejného parkoviště

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 3+1 v domě č. p. 993, ul. Vladislava Vaculky, Uherské
Hradiště - Mařatice s Markétou Hučíkovou a Alenou Hučíkovou podle podmínek uvedených v důvodové
zprávě

•

vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1, výměře cca 77 m2, v domě č. p. 514,
ul. Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště nejvyšší nabídce předplaceného nájemného v tomto pořadí:
1.1. Monika Mertlová
1.2. Zuzana a František Trnkovi
1.3. Iva Fialová
1.4. Soňa Slováčková

•

pronájem bezberiérového bytu v Penzionu – DPS UH manželům Janu a Marii Šímovým

•

pronájem bytu v Penzionu - DPS manželům Miroslavu a Věře Vaníčkovým

•

pronájem bytu v Domě s chráněnými byty paní Ludmile Míškové

•

pronájem bytu v Domě s chráněnými byty paní Bohumile Mitrengové

•

složení řídící skupiny projektu "Rozvoj MA21 v Uherském Hradišti" dle předloženého návrhu

•

dohodu o ukončení plánovací smlouvy uzavřenou s investorem rekonstrukce objektu na pozemku p. č.
721/2 v areálu bývalých kasáren - společností DAJAK, s.r.o.

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 24 s investorem stavebních úprav
společností DAJAK, s.r.o. zastoupené jednatelem Ing. Jaroslavem Křivánkem s finančním příspěvkem
1.098.000,- Kč ve prospěch města, a to za podmínky ukončení výše uvedené plánovací smlouvy schválené
usnesením Rady města č. 418/26/R/2008 ze dne 8. 1. 2008

•

poskytnutí finančních darů pro předsedy, místopředsedy a členy komisí RM - nečleny ZM dle předloženého
návrhu

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele mobilní elevace pro příspěvkovou organizaci Klub kultury
Uherské Hradiště provedenou podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek Klubu kultury Uherské Hradiště, čl. 3 písm. a). Vybraný uchazeč: AudioMaster CZ s.r.o.
s nabídkovou cenou 1.307.372,- Kč

•

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Klub kultury ve výši 1.307.372,- Kč

schválila ke zveřejnění
•

směnu části pozemku p. č. 348/198 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště za část pozemku p. č. 349/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví manželů Marka a
Pavlíny Horsákových

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1325/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 139 o výměře cca 140 m2 a části pozemku p. č. 564/3 o výměře cca 22 m2,
oba v k. ú. Vésky

•

převod částí pozemků p. č. 2050/19 o výměře 3 m2, p. č. 2050/22 o výměře 1 m2 a p. č. 2050/25 o
výměře 18 m2, vše v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemku p. č. 3005/114 o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 3002/87 o výměře 267 m2, oba
v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 855/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1386 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1311/1 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 420/6 o výměře 83 m2 a pozemku p. č. 420/5 o výměře 89 m2, oba v k. ú. Mařatice

•

převod železné konstrukce autobusové zastávky MHD umístěné na částech pozemků p. č. 132/1 a p. č.
135/4, oba v k. ú. Uherské Hradiště za účelem demolice

•

pronájem pozemků st. p. č. 25/7 o výměře 55 m2, p. č. 1556 o výměře 19 m2, p. č. 1548 o výměře 27 m2
a části pozemku st. p. č. 25/21 o výměře 650 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2007/813/SMM uzavřené dne 5. 11. 2007 mezi městem
Uherské Hradiště a společností DAJAK, s.r.o. týkající se rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č.
1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště z původních 62 m2 na 150 m2

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu umožňující využití
pozemku pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN na části pozemku p. č. 659/2 v délce cca 6
bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo

•

záměr města na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+1, výměře cca 45 m2, v domě
č. p. 1275/12, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby.

doporučila zastupitelstvu města
•

převod části pozemku původní p. č. 660/3 o výměře 21 m2 (dle GP č. 1725-112/2008 nově vzniklá p. č.
660/4 o celkové výměře 21 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Miroslavě a Luďkovi Mikulčíkovým za
kupní cenu 2.000,- Kč/m2

•

převod pozemku p. č. 886/9 o výměře 13 m2 v k. ú. Mařatice, Miroslavu a Jaroslavě Kotlánovým za kupní
cenu 150,- Kč/m2

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu protihlukové stěny v délce 24 m na části pozemku p. č. 556/23 o
celkové výměře 13 604 m2 v k. ú. Vésky mezi městem Uherské Hradiště a ŘSD ČR zastoupeno ŘSD ČR
Správa Zlín

•

převod pozemku p. č. 892/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Jiřímu Durďákovi a Mgr.
Ludmile Durďákové za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku st. p. č. 1689/6 o výměře 19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Aleně a Bohumilu
Patočkovým za kupní cenu 400,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 653/28 o výměře 1 m2 (dle GP č. 1719-53/2008 nově vzniklá st. p. č.
186/6 o celkové výměře 1 m2) v k. ú. Uherské Hradiště společnosti TRANSACT, spol. s r.o. za kupní cenu
4.000,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 562/16 o výměře 88 m2 (dle GP č. 294-58/2007 nově vzniklá p. č.
562/16 o celkové výměře 88 m2) v k. ú. Vésky panu Vratislavu Kusákovi za kupní cenu 250,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 562/16 o výměře 22 m2 (dle GP č. 294-58/2007 nově vzniklá p. č.
562/18 o celkové výměře 22 m2) v k. ú. Vésky paní Anně Hráčkové za kupní cenu 250,- Kč/m2

•

bezúplatné nabytí dílu "n" o výměře 5 m2, dílu "p" o výměře 48 m2, dílu "r" o výměře 7 m2, dílu "t" o
výměře 6 m2, dílu "v" o výměře 2 m2 a dílu "y" o výměře 8 m2, oddělených z původního pozemku p. č.
2050/9 GP č. 2009-68/2007, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště, vše v k. ú. Mařatice, od Zlínského kraje, náklady spojené s
převodem uhradí obdarovaný

•

uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Uherské Hradiště a společností UHS JAKOS, a.s.
týkající se nabytí části pozemku p. č. 3150/6 o výměře cca 28,4 m2 a části pozemku p. č. 3015/2 o
výměře cca 9 m2, vše v k. ú. Mařatice; za kupní cenu dle ZP

•

směnu části pozemku původní p. č. 3023/95 o výměře 168 m2 (dle GP č. 2048-34/2008 nově vzniklá p. č.
3023/144 o celkové výměře 168 m2) v k. ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za část
pozemku původní p. č. 3000/113 o výměře 168 m2 (dle GP č. 1949-21/2007 nově vzniklá p. č. 3000/258 o
celkové výměře 13 m2, nově vzniklá p. č. 3000/259 o celkové výměře 93 m2 a nově vzniklá p. č.
3000/260 o celkové výměře 62 m2) v k. ú. Mařatice ve vlastnictví manželů Stanislava a Jiřiny
Tomancových bez doplatku

•

nabytí části pozemku p. č. 348/142 o výměře 11 m2 (dle GP č. 2071-45/2008 se část pozemku původní p.
č. 348/142 o výměře 11 m2 stala součástí pozemku p. č. 2050/13 o celkové výměře 792 m2) v k.ú.
Mařatice, od pana Františka Křiváka za kupní cenu 350,- Kč/m2

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2007/142/SMM uzavřené dne 27. 3. 2007 mezi městem
Uherské Hradiště a společností STAVBY, a.s. týkající se prodloužení termínu výstavby komunikace do 30.
11. 2009

•

ustanovení p. Květoslava Tichavského jako zodpovědného politika pro MA21 a projektu Zdravé město

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

zkapacitnění silnice II/497 a úpravu křižovatky se silnicí I/55 v Uh. Hradišti

•

schválit uzavření DOHODY o podmínkách přípravy projektové dokumentace stavby "Zkapacitnění silnice
II/497 a úprava křižovatky se sil. I/55 v Uherském Hradišti" dle předloženého návrhu

•

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Uherské Hradiště dle předložené návrhu

•

3. aktualizaci programu regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště

souhlasila
•

s podnájmem nebytového prostoru o výměře 27,73 m2 ve II. NP objektu sportovní haly se vstupem od ZŠ
Sportovní Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště pro Ing. Petra Sučka za účelem zřízení
kanceláře

•

s podnájmem nebytových prostor, a to místnosti o výměře 60,5 m2 (11,30 m x 5,35 m) a místnosti o
výměře 9,8 m2 (3,15 m x 3,10 m), obě ve II. NP sportovní haly se vstupem od parku Tělovýchovné
jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště pro společnost 1. FC SLOVÁCKO a.s. za účelem provozování
kancelářské činnosti

•

s použitím historického znaku města
www.stanislavblaha.cz dle důvodové zprávy

•

s použitím historického znaku města na propagačních materiálech vydávaných k desetiletému výročí
souboru Old Stars Hradišťan a 30.výročí úmrtí Jaroslava Staňka dle důvodové zprávy

•

s použitím historického znaku města za účelem jeho umístění na pozvánce pro účastníky regionálního
semináře "Jezdíme na stlačený zemní plyn (CNG)" konaný dne 24. 11. 2008, který připravuje Český
plynárenský svaz ve spolupráci s MěÚ Uh. Hradiště, viz příloha

za

účelem

jeho

umístění

na

webových

stránkách

vzala na vědomí
•

záštitu starosty města nad výročním představením, které se bude konat dne 22. 11. 2008 při příležitosti
10. výročí vzniku souboru Old Stars Hradišťan a 30. výročí úmrtí Jaroslava Staňka dle důvodové zprávy

nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

převod pozemku p. č. 139 o výměře 162 m2 v k. ú. Vésky panu Richardu Stojnovovi za kupní cenu 150,Kč/m2

neschválila ke zveřejnění
•

zřízení věcné břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 3005/114 o výměře
20 m2 a část pozemku p. č. 3002/87 o výměře 267 m2, oba v k. ú. Mařatice

•

převod částí pozemků p. č. 836/1 o výměře cca 725 m2, p. č. 836/2 o výměře cca 141 m2, p. č. 840/1 o
výměře cca 400 m2, p. č. 840/2 o výměře cca 90 m2 a p. č. 837 o výměře 55 m2, vše v k. ú. Míkovice nad
Olšavou

•

převod části pozemku st .p. č. 945/2 o výměře cca 146 m2, části pozemku p. č. 1458/2 o výměře cca 101
m2 a pozemku p. č. 1458/4 o výměře 1 137 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

udělila
•

souhlas s umístěním sídla společnosti BUILDSYSTEM s.r.o. v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště

jmenovala

•

za člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Petrklíč, o.p.s., Mgr. Miroslavu Voltemarovou s
účinností ke dni zápisu této skutečnosti do rejstříku obecně prospěšných společností

•

Ing. Miroslavu Hrabalíkovou koordinátorkou MA21 a projektu Zdravé město

•

RNDr. Jaroslava Bičana manažerem Integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště

•

Ing. Bronislavu Struhelkovou do funkce vedoucí odboru investic Městského úřadu v Uherském Hradišti a to
s účinností od 5. 11. 2008

zřídila
•

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města ve složení: předseda: Ing. Libor Karásek, členové:
Květoslav Tichavský, Evžen Uher, Ing. Stanislav Blaha, Mgr. Josef Botek, Ing. Drahomír Hlaváč, Evžen
Skovajsa, Ing. Vladimír Moštěk, Ing.arch. Aleš Holý, Ing. Radim Šupka, Ing. Karel Lecián, RNDr. Dagmar
Zábranská, Ing. Bronislava Struhelková

•

pracovní skupinu pro regeneraci bytových domů ve složení: předseda Ing. Stanislav Blaha, členové: Ing.
Drahomír Hlaváč, Evžen Skovajsa, Ing. Karel Leciáln, Marta Tománková, Ing.arch. Radka Borunská

•

Pracovní skupinu pro revitalizaci veřejných prostor ve složení: předseda: Ing. Libor Karásek, členové:
Ing.arch. Aleš Holý, Ing.arch. Radka Borunská, Ing. Radim Šupka, Dušan Pavlíček, RNDr. Dagmar
Zábranská, Ing. Květoslav Fryšták, Ing. Bronislava Struhelková

