Usnesení z 51. schůze rady města konané dne 27.1.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti nahrazující smlouvu ze dne 21. 3. 2006 v úplném znění

•

změnu v textu usnesení rady města č. 427/27/R/2008, a to slovní spojení "hrubou mzdu" se vypouští a
nahrazuje slovem "odměnu"

•

provedení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, na "Poskytnutí úvěru na rekonstrukci a přestavbu krytého plaveckého bazénu na
aquapark"

•

smlouvu o výkonu funkce jednatele nahrazující dosavadní smlouvu ze dne 20. 3. 2008

•

výpůjčku části pozemku p. č. 856/6 o výměře 8 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště Společenství
vlastníků jednotek pro dům č. p. 415 na dobu určitou po dobu životnosti stavby BD č. p. 415; za účelem
zateplení fasády bytového domu č. p. 415

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající ve zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy - 2 nových kabelů NN na části pozemku p. č. 653/12 v délce
cca 47 bm a části pozemku p. č. 1259/1 v délce cca 10 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
E. ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. za jednorázovou úhradu 2.850,- Kč

•

pronájem částí pozemků p. č. 2062/1 o výměře 180 m2 a p. č. 1085/2 o výměře 20 m2, oba v k. ú.
Mařatice, panu Milanu Horákovi s výší nájmu 200,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za účelem zřízení oplocení el. ohradníkem pro přechod ovcí, s podmínkou zabezpečení prostupnosti pro
veřejnost

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu
zachování nepřetržitého a nerušeného průchodu pasáží vedoucí z Prostřední ulice na Zelný trh na části
pozemku st. p. č. 52/1 v k. ú. Uherské Hradiště pro veřejnost, budoucí oprávněný: město Uherské
Hradiště, budoucí povinný: Jana Kudláčová, Michala Kudláčová a společnost SYNOT REAL ESTATE a.s.,
věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně

•

ukončení Smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené dne 15. 7. 1992 mezi městem Uherské Hradiště a
společností STAMOS spol. s r.o. týkající se pronájmu pozemků st. p. č. 1186 o výměře 127 m2, st. p. č.
1187 o výměře 39 m2, st. p. č. 1189 o výměře 115 m2 a p. č. 3023/46 o výměře 313 m2, vše v k. ú.
Mařatice; výpovědí ke dni 31. 8. 2009

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a Sportovišti města
Uherské Hradiště, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu Dodatku č. 2

•

pronájem části pozemku p. č. 235/9 (díl č. 18) o výměře 390 m2 v k. ú. Sady paní Libuši Peškové s výší
nájmu 0,60 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou; za účelem využití pozemku jako
zemědělské zahrádky

•

pronájem nebytového prostoru - garáže č. ev. 16 nacházející se v I. PP domu č. p. 520, ul. Jarošov Louky, Uherské Hradiště, panu Stanislavu Filípkovi s výší nájmu 650,- Kč/měsíc na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem parkování osobního automobilu

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 169 m2 v objektu č. p. 760, ulice Husova, Uherské
Hradiště, panu Vlastimilu Javorovi s výší nájmu 550,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení prodejny pekařství

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení přípojky
kanalizace, přípojky vodovodu včetně vodoměrné šachty a přípojky elektro na částech pozemku p. č. 567/2
v délkách 39 bm (kanalizace), 39 bm (vodovodní přípojka), 1,3 bm x 1,6 bm (vodoměrná šachta) a 31 bm
(přípojka NN), vše v k. ú. Vésky, pro oprávněného pana Jaroslava Máčala za jednorázovou úhradu 30,Kč/bm a 200,- Kč/vodoměrná šachta

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/799/SMM uzavřené dne 26. 10. 2007 mezi městem Uherské Hradiště a
paní Dagmar Slovákovou na pronájem parkovacího stání č. 22 o výměře 13 m2, včetně 16 m2 zpevněné
plochy, vše na ulici Stonky v Uherském Hradišti dohodou ke dni 31. 1. 2009

•

výpůjčku pozemku p. č. 132/10 o výměře 74 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti KCB Development,
s.r.o. na dobu určitou do doby bezúplatného převodu stavby umístěné na tomto pozemku na město
Uherské Hradiště za účelem opravy místní komunikace v ul. Hradební v souladu s podmínkami výstavby
Polyfunkčního domu na p. č. 132/11 v k. ú. Uherské Hradiště

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/542/SMM uzavřené dne 17. 7. 2007 mezi městem Uherské Hradiště
a společností GASYS, s.r.o. týkající se výpůjčky části pozemku st. p. č. 25/21 o výměře 32 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště dohodou ke dni 30. 4. 2009

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/877/SMM uzavřené dne 18. 10. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a
společností GASYS, s.r.o. týkající se pronájmu částí pozemků st. p. č. 25/21 o výměře 1 268 m2, st. p. č.

25/7 o výměře 55 m2 a p. č. 1556 o výměře 19 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště dohodou ke dni 30. 4.
2009
•

pořadník na nájem městských bytů na I. pololetí 2009

•

souhlas s dohodou o výměně bytu č. 6 o velikosti 1+1, výměře 36 m2, nájemce paní Andrea Březinová, za
rovnocenný byt o velikosti 1+1 s tím, že po přestěhování bude byt č. 6 vrácen městu Uherské Hradiště

•

vypovězení smlouvy o poskytování poradenských a jiných služeb v oblasti pracovního práva uzavřené dne
15. 1. 2007 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Chládkovou a souhlasí s podáním výpovědi

•

po projednání text odpovědi na podání Ing. Petera Pavlusíka, a to ve znění dle přílohy

•

zahraniční studijní cestu - odbornou exkurzi do Francie organizovanou Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska pro Ing. Stanislava Blahu, Ing. arch. Radku Borunskou a Ing. arch. Aleše Holého ve
dnech 1. 5. - 9. 5. 2009 včetně úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním, pojištěním léčebných
výloh, stravným a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 % stravného.

•

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace ulice Verbířská" z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava

•

uzavření smlouvy o dílo s p. Hanou Rathúskou, jejímž předmětem bude zpracování zápisu do kroniky
města za rok 2008 za úplatu stanovenou v návrhu smlouvy

•

uzavření smlouvy o dílo s p. Bedřichem Autratou, jejímž předmětem bude zpracování písemného záznamu
o dění v místní části Míkovice za rok 2008 za úplatu stanovenou v návrhu smlouvy

•

uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Antonínem Staškem, jejímž předmětem bude zpracování písemného
záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2008 za úplatu stanovenou v návrhu smlouvy

•

smlouvu o partnerství a vzájmné spolupráci uzavřenou mezi městem Uh. Hradiště, společností DAP
Services a.s. a ZŠ UNESCO, p.o., dle předloženého návrhu

•

udělení Zvláštní ceny při příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské
Hradiště za rok 2008 Josefu Fridrichovi a Jaroslavu Málkovi

•

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a FC SLOVÁCKO a.s., dle
předloženého návrhu

•

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a TJ Slovácká Slavia Uh.
Hradiště, dle předloženého návrhu

•

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a Sportovištěmi města
Uh. Hradiště, p.o., dle předloženého návrhu

•

uzavření mandátní smlouvy s organizací Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu

•

pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti, v následujícím
pořadí:

1. Marie Ottová
2. Josef Horák
•

uzavření Dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě č. 26801899 v platném znění, uzavřené dne 26. 6. 2008 mezi
městem Uherské Hradiště a společností T-Mobile Czech Republic a.s., upravující prioritu účtování minut
provolaných v rámci podnikové privátní sítě, podle návrhu

•

výsledek výběrového řízení "Poskytování hlasových služeb na pevných linkách pro potřeby Města Uherské
Hradiště" a uzavření "Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací"s
vítězným uchazečem GTS Novera a.s.

schválila ke zveřejnění
•

výpůjčku nebytových prostor č. 5.03 o výměře 18,4 m2, č. 5.04 o výměře 18,4 m2, č. 5.05 o výměře 18,4
m2 a č. 5.06 o výměře 25,4 m2, vše v budově č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 662/7 o výměře 528 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 133 o výměře 60 m2 v k. ú. Vésky

•

převod pozemku p. č. 562/17 o výměře 11 m2 v k. ú. Vésky

•

výpůjčku pozemku p. č. 1013 o výměře 391 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 675 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 26,22 m2 v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 653/23 o výměře cca 64 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem pozemků st. p. č. 25/21 o výměře 1 300 m2, st. p. č. 25/7 o výměře 55 m2 a p. č. 1556 o
výměře 19 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku st. p. č. 25/21 o výměře cca 40 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi Městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, panem Martinem
Hanákem, společností KOVOKON Popovice s.r.o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem Koželuhou, Ing.
Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou Látalovou, panem Zdeňkem Foltýnem a paní
Dobromilou Foltýnovou

•

pronájem parkovacího stání č. 22 o výměře 13 m2, včetně 16 m2 zpevněné plochy, vše na ulici Stonky v
Uherském Hradišti

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí materiál Posouzení dokumentace k územnímu řízení výstavby a studie proveditelnosti,
zpracovaný Asociací bazénů a saun České republiky a informace Dozorčí rady Aquaparku Uherské Hradiště,
s.r.o., uvedené v důvodové zprávě

•

vzít na vědomí výsledek zadávacího výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na "Poskytnutí úvěru
na rekonstrukci a přestavbu krytého plaveckého bazénu na aquapark" a následné rozhodnutí rady města o
provedení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách

•

uložit radě města předložit zastupitelstvu města aktualizaci předpokladu ekonomiky budoucího provozu
společnosti obsahující závěry jednacího řízení bez uveřejnění a případně i cenu díla dle nabídky vítězného
uchazeče. Termín: 20. 4. 2009

•

schválit zveřejnění výzvy k předložení nabídky na prodej společnosti HRATES, a.s. ve znění dle přílohy
důvodové zprávy

•

uložit radě města předložit zastupitelstvu města výsledek nabídkového řízení na prodej společnosti
HRATES, a.s. k rozhodnutí. Termín: 31. 8. 2009

•

vzít na vědomí Odbornou analýzu společnosti A&CA, Audit s.r.o., týkající se posouzení a vyhodnocení
očekávaného hospodářského vývoje vč. stanovení ekonomických priorit města Uherské Hradiště

•

vzít na vědomí návrhy řešení a způsob jejich realizace tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě

•

vzít na vědomí vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za rok 2008

•

schválit přidělení dotace z fondu obnovy historické architektury v roce 2009 - I. pololetí takto:

1. poskytnout dotaci ve výši 100 000,- Kč, tj. 6 % hodnoty z celkových nákladů na výměnu oken a
výměnu střešní krytiny objektu č. p. 231, Palackého náměstí v k. ú. Uherské Hradiště vlastníkovi
objektu Hutnímu projektu Frýdek Místek, a.s.

2. poskytnout dotaci ve výši 100 000,- Kč, tj. 9 % hodnoty z celkových nákladů na opravu fasády objektu
č. p. 152, ulice J. Stancla, k. ú. Uherské Hradiště vlastníkovi Společenství vlastníků jednotek domu č.
p. 152 zastoupenému jednatelem společnosti MUDr. Leopoldem Rotterem
•

zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti následující osoby:

•

paní Věru Benešovou, paní Janu Skuciusovou, Ing. Marii Gejdošovou, Mgr. Bc. Květoslavu Zlatuškovou,
paní Emílii Veselou, JUDr. Danu Šilhavíkovou, Mgr. Věru Vyhlídovou, paní Jarmilu Hájkovou, paní Marii
Borkovou, Mgr. Marii Bělkovou, Mgr. Allana Hampla, Ing. et Ing. Františka Bezděka, paní Moniku
Hořákovou, Ing. Libuši Habartovou, Ing. Jitku Botkovou, Ing. Marii Haničincovou, paní Magdu Blahovou,
paní Libuši Stuchlíkovou, paní Petru Ščuglíkovou, paní Martu Opravilovou, RNDr. Věru Hriceňákovou, paní
Janu Kolářovou, Ing. Hanu Dvorníkovou, Ing. Ivu Mošťkovou, JUDr. Ludmilu Kuncovou

•

vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných
prostranstvích

•

vydat opatření obecné povahy - Změna č. 2 územního plánu města Uherské Hradiště

•

neschválit:
•

rozšíření Základní školy T. G. Masaryka, p.o., o výuku v 6. - 9. ročníku

•

zrušení zřizovatelských kompetencí města u Základní školy T. G. Masaryka, p.o., s převodem pod
soukromého zřizovatele

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

rozšíření předmětu činnosti společnosti o živnosti - Kopírovací práce a Pronájem a půjčování movitých věcí

•

schválit Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, poskytnutí neinvestiční dotace, účelově
určené na projekt "Realizace propagační kampaně a marketingu produktů turistické oblasti Slovácko v
období 2009 až 2010" ve výši 3 000 tis. Kč. O uvedenou částku bude snížena nespecifikovaná rezerva
města v roce 2009 a dotace regionu Slovácko dle rozpočtového výhledu v následujících letech v souladu s
důvodovou zprávou

•

schválit z Fondu rozvoje bydlení 11 úvěrů v celkovém objemu 2 444,9 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

schválit dotace z Fondu životního prostředí v 1. pololetí 2009 následovně:
1.

Český zahrádkářský svaz Uherské Hradiště........ 15.000,- Kč

2.

ZO ČSOP 63/03 Buchlovice.........................20.000,- Kč

3.

ZO ČSOP 63/08 Rochůs, Mařatice...................30.000,- Kč

4.

WEWE group a.s., Praha..........................100.000,- Kč

5.

AKROPOLIS, o.s., Uherské Hradiště................10.000,- Kč

6.

Český svaz včelařů, ZO Uherské Hradiště..........15.000,- Kč

7.

Myslivecké sdružení Korábek UH - Vésky...........10.000,- Kč

•

schválit dotace z Fondu mládeže a vzdělávání dle tabulky uvedené v příloze č.1

•

schválit dotace z Fondu sportu dle tabulky uvedené v příloze č. 1

•

schválit dotace z Fondu kultury pro 1. pololetí r. 2009 následovně:
1.

Malovaný kraj na projekt Podpora vydávání národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj ve
výši 30.000,- Kč

2.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. na projekt 10. ročník Mezinárodního syympozia lité
medaile, plakety a drobné plastiky v Uh.Hradišti ve výši 50.000,- Kč

3.

UH SENIOR BAND, velký swingový orchestr, na projekt Zajištění akcí " Čaj s UH SENIOREM BANDEM"
v 1. pol. 2009 ve výši 10.000,- Kč

4.

Základní umělecká škola Uherské Hradiště na projekt 70. výročí vzniku Základní umělecké školy
Uherské Hradiště ve výši 10.000,- Kč

5.

Akropolis, o. s. na projekt Škola řemesel a ABECEDA UMĚNÍ ve výši 2.800,- Kč.

6.

VINAŘI MAŘATICE - občanské sdružení, na projekt Oblastní výstava vín 1. 5. 2009 ve výši 10.000,- Kč

7.

Muzejní spolek v Uherském Hradišti na projekt Poskytnutí přepisu filmů Studia amatérského filmu
Uherské Hradiště z filmového pásku na DVD ve výši 30.000,- Kč

8.

Hradišťánek, o.s. na projekt Regionální přehlídka dět. folklor. souborů ve výši 15.000,- Kč

9.

Občanské sdružení Kunovjan na projekt XVI. Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto" ve
výši 60.000,- Kč

10. Remazury o.s. na projekt Na stejnú nitečku 2009 - 3. ročník mezinárodní přehlídky loutkových a
alternativních divadel a filmů ve výši 10.000,- Kč
•

schválit dotace z Fondu cestovního ruchu pro 1. pololetí r.2009 následovně:
1.

Region Slovácko na projekt Databáze firem pro MIC v Uherském Hradišti ve výši 27.900,- Kč a Tradiční
výrobek Slovácka ve výši 35.700,- Kč

2.

Sdruž. obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na Řece Moravě na projekt Slavnostní otevření
přístaviště výletní plavby v Uh. Hradišti ve výši 35.000,- Kč

3.

Divadlo v 7 a půl, o.s. na projekt Divadlo na řece - Loď komediantů ve výši 15.000,- Kč

•

schválit dotace z Fondu sociální pomoci a prevence dle tabulky uvedené na str. č. 2 a č. 3 důvodové zprávy

•

bezúplatný převod pozemků p. č. 2050/4 o výměře 3 m2, p. č. 2050/6 o výměře 67 m2, oba v k. ú.
Mařatice a pozemků p. č. 1683/2 o výměře 2 367 m2, p. č. 1683/16 o výměře 131 m2 a částí pozemků p.
č. 316/1 o výměře 4 m2 (dle GP č. 643-72/2007 díl "o"), p. č. 725/4 o výměře 1 m2 (dle GP č. 64372/2007 díl "p"), p. č. 1683/14 o výměře 294 m2 (dle GP č. 643-72/2007 díl "r"), p. č. 1683/19 o výměře
7 m2 (dle GP č. 643-72/2007 díl "s"), p. č. 1683/20 o výměře 64 m2 (dle GP č. 643-72/2007 díl "t"), vše v
k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Zlínskému kraji

•

převod id. ½ pozemku p. č. 367/60 o celkové výměře 218 m2, id. ½ pozemku p. č. 367/61 o celkové
výměře 2 625 m2, id. ½ pozemku p. č. 367/115 o celkové výměře 655 m2 a id. ½ pozemku p. č. 367/116
o celkové výměře 1 184 m2, vše v k. ú. Sady, Radimu Uherkovi za kupní cenu 400,- Kč/m2

•

převod id. ½ pozemku p. č. 367/60 o celkové výměře 218 m2, id. ½ pozemku p. č. 367/61 o celkové
výměře 2 625 m2, id. ½ pozemku p. č. 367/115 o celkové výměře 655 m2 a id. ½ pozemku p. č. 367/116
o celkové výměře 1 184 m2, vše v k. ú. Sady; manželům Ing. Zdeňku a Šárce Horehleďovým za kupní
cenu 400,- Kč/m2

•

řešení duplicitního vlastnictví Města Uherské Hradiště a paní Marie Vašíčkové k pozemku p. č. 348/79 o
výměře 1 668 m2 v k. ú. Mařatice soudní cestou

•

podání žaloby o určení vlastnického práva proti paní Anastazii Zochrové k pozemkům zapsaným na LV č.
4259 pro k. ú. Mařatice a to pozemkům p. č. 3058/29, p. č. 3060/7 a p. č. 3060/8

•

převod pozemku p. č. 3001/217 o výměře 168 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti TETRACO CS, s.r.o. za
kupní cenu 700,- Kč/m2

•

převod pozemku p. č. 885/1 o výměře 20 342 m2, pozemku st. p. č. 2267 o výměře 530 m2, pozemku st.
p. č. 2213 o výměře 10 m2, části pozemku původní p. č. 544/115 o výměře 1 020 m2 (dle GP č. 17743/2009 nově vzniklá p. č. 544/253 o celkové výměře 409 m2 a nově vzniklá p. č. 544/252 o celkové
výměře 611 m2), části pozemku původní p. č. 544/196 o výměře 352 m2 (dle GP č. 1774-3/2009
označená jako p. č. 544/196 o celkové výměře 352 m2), části pozemku původní p. č. 544/197 o výměře
469 m2 (dle GP č. 1774-3/2009 označená jako p. č. 544/197 o celkové výměře 469 m2), části pozemku
původní p. č. 544/198 o výměře 277 m2 (dle GP č. 1774-3/2009 označená jako p. č. 544/198 o celkové
výměře 277 m2), vše za kupní cenu 680,- Kč/m2/pozemky pro bydlení a pozemku p. č. 544/238 o výměře
2 429 m2 a části pozemku p. č. 544/193 o výměře 193 m2 (dle GP č. 1774-3/2009 nově vzniklá p. č.
544/251 o celkové výměře 193 m2), oba za kupní cenu 100,- Kč/m2/pozemky pro výstavbu parkovacího
domu a s kaucí 10.000.000,- Kč; vše v k. ú. Uherské Hradiště; společnosti MANAG, a.s. za předpokladu
složení kauce ve výši 10.000.000,- Kč na účet města nebo bankovní záruky ve výši 10.000.000,- Kč nebo
uzavření zástavní smlouvy se zástavním právem na nemovitost nezatíženou právy třetích osob, přičemž
minimální hodnota této nemovitosti bude dle aktuálního znaleckého posudku ve výši alespoň 13.000.000,Kč. Sjednaná záruka slouží k zajištění výstavby a kolaudace nejméně 130 bytových jednotek do 6 let ode
dne podpisu kupní smlouvy

•

uzavření Dohody mezi městem Uherské Hradiště a Pozemkovým fondem České republiky za účelem úhrady
částky ve výši 32.150,- Kč, která odpovídá hodnotě pozemku p. č. 675/9 o výměře 287 m2 v k. ú. Míkovice
nad Olšavou, který byl převeden do vlastnictví města na základě ust. § 5 odst. 1. z. č. 95/1995 Sb.
Smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1002980460 (2004/182/SMM) ze dne 23. 3. 2004; dle
přiloženého návrhu Dohody

•

odstoupení od Kupní smlouvy č. 2008/1386/SMM uzavřené dne 21. 11. 2008 mezi městem Uherské
Hradiště a Ing. Pavlem Vařachou

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/1 o velikosti
4+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8496/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 8496/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Andělína a Heleny Matlových za kupní cenu 290.200,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/2 o velikosti
3+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7364/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 7364/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Renaty a Miloše Boňkových za kupní cenu 303.727,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/3 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7707/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7707/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Oĺgy a Antonína Horsákových za kupní cenu 272.869,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/4 o velikosti
1+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
4092/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4092/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Marka a Ludmily Vašťákových za kupní cenu 140.333,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/5 o velikosti
4+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
10039/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253
a spoluvlastnického podílu o velikosti 10039/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Miroslavy a Ladislava Chmelaře za kupní cenu 342.904,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/6 o velikosti
3+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti

6228/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6228/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Dany a Zdeňka Gajdůškových za kupní cenu 213.265,- Kč
•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/7 o velikosti
1+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
4414/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4414/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Niny Jurákové za kupní cenu 159.739,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/8 o velikosti
4+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
9672/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 9672/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k.ú . Mařatice; do společného jmění
manželů Ludmily a Antonína Turčinkových za kupní cenu 348.025,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/9 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6234/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6234/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Yvety Heinzové za kupní cenu 221.990,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/10 o velikosti
1+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3214/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3214/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Markéty Velecké za kupní cenu 150.088,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/11 o velikosti
4+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8485/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do podílového
spoluvlastnictví Vlasty Bučekové a Štefana Bučeka za kupní cenu 290.939,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/1 o velikosti
4+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8518/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8518/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Hany Habáníkové za kupní cenu 291.586,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/2 o velikosti
3+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6237/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6237/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Marie Podešvové za kupní cenu 227.210,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/3 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7425/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7425/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů JUDr. Miroslava a Ireny Habáníkových za kupní cenu 257.411,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/4 o velikosti
1+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3198/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3198/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.

1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Jarmily Semelové a Jaroslava Semely za kupní cenu 110.486,- Kč
•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/5 o velikosti
4+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8500/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8500/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Antonína a Marcely Blažkových za kupní cenu 290.336,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/6 o velikosti
3+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7751/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7751/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Martina a Šárky Šoustkových za kupní cenu 264.752,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/7 o velikosti
1+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3190/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3190/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Andrei Holbové za kupní cenu 113.065,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/8 o velikosti
4+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
11144/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253
a spoluvlastnického podílu o velikosti 11144/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k.ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Ladislava a Ladislavy Habartových za kupní cenu 591.102,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/9 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7104/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7104/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Slavomíry Polešovské za kupní cenu 242.653,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 992/11 o velikosti
4+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8516/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8516/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Eriky Cetkovské za kupní cenu 298.601,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/1 o velikosti
3+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7962/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7962/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Josefy Jurčíkové za kupní cenu 274.134,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/2 o velikosti
3+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7877/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7877/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do podílového
spoluvlastnictví Aleny Hučíkové a Markéty Hučíkové za kupní cenu 272.866,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/3 o velikosti
2+1 umístěné v I. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
5809/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5809/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Dagmar Mikulíkové za kupní cenu 202.760,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/4 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8770/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8770/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Petry Kodrlové za kupní cenu 310.465,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/5 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7867/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7867/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Ivy a Karla Mirošových za kupní cenu 269.308,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/6 o velikosti
3+1 umístěné ve II. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8021/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8021/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Renáty a Ladislava Balejových za kupní cenu 275.468,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/7 o velikosti
3+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7946/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7946/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do společného jmění
manželů Ing. Františka a Marie Petrželkových za kupní cenu 307.754,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/8 o velikosti
3+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7847/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7847/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
JUDr. Dany Šilhavíkové za kupní cenu 300.500,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/9 o velikosti
3+1 umístěné ve III. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7997/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7997/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Marie Bičanové za kupní cenu 283.864,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/10 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7942/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7942/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do podílového
spoluvlastnictví Tomáše Záhory a Marcely Záhorové za kupní cenu 306.621,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/11 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7889/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7889/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice, do společného jmění
manželů Pavly a Vojtěcha Janovských za kupní cenu 276.625,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 993/12 o velikosti
3+1 umístěné ve IV. NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248
m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
8019/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8019/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č.
1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Marie Hánové za kupní cenu 273.907,- Kč

•

uzavření dohody mezi městem Uherské Hradiště a manžely Bc. Romanem a Hanou Palovými, týkající se
úhrady částky ve výši 8.956,- Kč, která odpovídá rozdílu kupní ceny v důsledku přeměření podlahové

plochy bytové jednotky č. 703/03 o velikosti 3+1, umístěné ve II. NP v budově č. p. 703 na pozemku st. p.
č. 885 o výměře 215 m2, návrh dohody je přiložen
•

uzavření dohody mezi městem Uherské Hradiště a Mgr. Janou Vaňkovou, týkající se úhrady částky ve výši
7.761,- Kč, která odpovídá rozdílu kupní ceny v důsledku přeměření podlahové plochy bytové jednotky č.
703/05 o velikosti 3+1, umístěné ve III. NP v budově č. p. 703 na pozemku st. p. č. 885 o výměře 215
m2, návrh dohody je přiložen

•

schválit postup jednání o vrácení darů poskytnutých městu Uherské Hradiště v souvislosti s ubytováním v
"penzionu", a to s těmi, kteří dar městu poskytli a doposud jim poskytnutá částka nebyla vrácena, případně
s jejich dědici

•

schválit aktualizaci "Koncepce regenerace dětských hřišť v Uherském Hradišti“, dle předloženého návrhu

•

schválit pokračování v přípravě záměru dle přiloženého návrhu

•

schválit zachování bezplatné přepravy osob nad 70 let městskou hromadnou dopravou v Uh. Hradišti v roce
2009

•

schválit úhradu příspěvku města Uherské Hradiště na bezplatnou přepravu osob nad 70 let městskou
hromadnou dopravou v Uh. Hradišti v roce 2009 dle skutečného počtu přepravených osob (varianta I.b.) na
základě dodatku ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území měst Uh.
Hradiště, Kunovice a St. Město ze dne 16. 2. 1994

•

schválit Smlouvu o spolupráci s Regionem Slovácko, sdružením pro rozvoj cestovního ruchu dle
předloženého návrhu

•

schválit Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Uherské Hradiště a městem Kunovice, dle
předloženého návrhu

•

schválit vyvěšení tibetské vlajky na radnici města Uherské Hradiště dne 10. března 2009 jako symbol
vyjádření podpory celosvětové akci "Vlajka pro Tibet"

vzala na vědomí
•

materiál Posouzení dokumentace k územnímu řízení výstavby a studie proveditelnosti, zpracovaný Asociací
bazénů a saun České republiky a informace Dozorčí rady Aquaparku Uherské Hradiště, s.r.o., uvedené v
důvodové zprávě

•

odbornou analýzu společnosti A&CA, Audit s.r.o., týkající se posouzení a vyhodnocení očekávaného
hospodářského vývoje vč. stanovení ekonomických priorit města Uherské Hradiště

•

zprávu o řešení nájmů bytů v ubytovnách Uherskohradišťské nemocnice a Stará Tenice k 31. 12. 2008

•

Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, za rok 2008, která bude nejpozději dne 1. 3. 2009 zveřejněna na webových
stránkách města Uherské Hradiště a na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště

•

zprávu o peticích a stížnostech za rok 2008, která bude zveřejněna na webových stránkách města Uherské
Hradiště

•

zprávu o stavu plnění Koncepce regenerace dětských hřišť za rok 2008

•

prezentaci investičního záměru "Zavodňování Kněžpolského lesa"

•

informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2008

•

zápis do kroniky města za rok 2007

•

odstoupení paní Zuzany Hoffmannové z funkce místopředsedkyně Místní komise Mařatice

neschválila
•

poskytnutí slevy na nájemném za rok 2008 paní Věře Baroňové z důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti

•

poskytnutí slevy na nájemném za rok 2008 společnosti MB Consult s.r.o. z důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti

•

snížení nájemného ve výši 50% za měsíc říjen a listopad 2008 paní Marii Dudové, Nábytek - Dudová s.r.o.
z důvodu rekonstrukce kanalizace v ul. Nádražní v Uherském Hradišti

•

snížení nájemného ve výši 50% za měsíc říjen a listopad 2008 paní Marii Drgové z důvodu rekonstrukce
kanalizace v ul. Nádražní v Uherském Hradišti

•

snížení nájemného z částky 3.266,- Kč/m2/rok na částku 2.700,- Kč/m2/rok paní Ludmile Šulcové z
osobních důvodů

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p. č. 2065/3 o výměře cca 180 m2 a části pozemku p. č. 800/392 o výměře cca 42
m2, oba v k. ú. Mařatice

pověřila
•

pracovní skupinu pro posouzení budoucího provozu společnosti HRATES, a.s. vyhodnocením nabídek na
prodej společnosti

•

odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčkách pozemků za účelem zateplení bytových a rodinných domů a
vybudování sjezdů, vjezdů a chodníků k bytovým a rodinným domům na dobu určitou po dobu životnosti
stavby, a to za kladných stanovisek dotčených odborů, včetně dodatků k těmto smlouvám a případnému
ukončení těchto smluv

•

odbor SMM k uzavírání a ukončování smluv o pronájmu pozemků za účelem využití pozemku jako
zemědělské zahrádky, a to za podmínek kladných stanovisek dotčených odborů, včetně dodatků k těmto
smlouvám

•

pana Ing. Tomáše Černého, zaměstnance města Uherské Hradiště, zařazeného do oboru životního prostředí
Městského úřadu Uherské Hradiště, aby zastupoval město Uherské Hradiště při zpracování generelu
odvodnění pro území měst Uherské Hradiště a Staré Město, zejména pak aby spolupracoval se společností
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. a zhotovitelem díla, účastnil se výrobních výborů při provádění díla a v
případě potřeby koordinoval postup jednotlivých odborů Městského úřadu Uherské Hradiště při poskytování
podkladů zpracovateli generelu

zrušila
•

zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce na "Poskytnutí úvěru na rekonstrukci a přestavbu krytého
plaveckého bazénu na aquapark"

navrhla
•

společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., aby za město Uherské Hradiště jmenovala členem komise
pro posouzení a hodnocení nabídek při provádění výběrového řízení na veřejnou zakázku: "Generel
odvodnění pro území měst Uherské Hradiště a Staré Město" paní RNDr. Dagmar Zábranskou, vedoucí oboru
životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.

uložila
•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. provedení jednacího řízení bez uveřejnění podle §
23 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na "Poskytnutí úvěru na
rekonstrukci a přestavbu krytého plaveckého bazénu na aquapark". Termín: 30. 1. 2009

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. předložit radě města aktualizaci předpokladu
ekonomiky budoucího provozu společnosti obsahující závěry jednacího řízení bez uveřejnění. Termín: 17. 3.
2009

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. prověřit možnost realizace rekonstrukce krytého
bazénu a venkovního koupaliště ve spolupráci s privátním investorem a to i za podmínky možného rozšíření
projektu o další zájmovou oblast v dané lokalitě (například parkování). Termín: 7. 4. 2009

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. zpracovat návrh etapizace rekonstrukce a dostavby
plaveckého areálu s důrazem na venkovní koupaliště. Termín: 7.4.2009

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. konzultovat zadávací dokumentaci na stavební
práce (dokumentaci stavby + soupis stavebních prací s výkazem výměr) s ABAS. Termín: 16. 2. 2009

•

hodnotící komisi pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební zakázku rekonstrukce a přestavby krytého
plaveckého bazénu na Aquapark předložit návrh podmínek na VŘ na zhotovitele díla. Termín: 16. 2. 2009

•

pracovní skupině pro posouzení budoucího provozu společnosti HRATES, a.s. předložit radě města výsledek
nabídkového řízení na prodej společnosti HRATES, a.s. včetně doporučení dalšího postupu. Termín: 31. 7.
2009

•

starostovi předložit radě města realizaci bodů I. a II., uvedených v důvodové zprávě v části "Návrh řešení"
nejpozději na její schůzi v březnu 2009 a realizaci bodu III. v září 2009. Termín: 30. 9. 2009

•

místostarostovi Ing. Blahovi Stanislavu dodržovat realizaci úkonů dle bodů IV. a V., uvedených v důvodové
zprávě v části "Návrh řešení" s tím, že o případných závažných odchylkách bude rada města a
zastupitelstvo města neprodleně informovat (požadavek na poskytování informací se týká období řešení
globálních ekonomických problémů, tj. cca do konce roku 2010). Termín: 31. 12. 2009

•

vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za
rok 2007. Termín: 31. 8. 2009

udělila
•

souhlas s umístěním sídla společnosti AČFK servis s.r.o. v objektu Sportovní haly

jmenovala
•

Ing. Josefa Hříbka, vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Uherské Hradiště, do
komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby

•

paní Věru Pochylou členkou Místní komise Mařatice

nedoporučila
•

schválit přidělení dotace z fondu obnovy historické architektuy v roce 2009 - I. pololetí na rekonstrukci
střechy objektu č. p. 243, ulice U Brány, k. ú. Uherské Hradiště a dotaci nepřiznat z důvodu nesplnění
podmínek pravidel Fondu. Objekt není historicky hodnotnou architekturou města Uherské Hradiště

odvolala
•

paní Martu Ondrovou z funkce člena komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny Vladimíra Boučka za
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby

