Usnesení z 57. schůze rady města konané dne 7.4.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2008: viz příloha č. 1

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště převedení finančních prostředků ve výši 600,0
tis. Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku a realizaci investiční akce digitální pult a
mikroporty

•

výplatu roční odměny ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Slovácké divadlo,
Knihovna B. B. Buchlovana, Penzion - městské sociální centrum UH a Sportoviště města Uh. Hradiště za
rok 2008 dle návrhu

•

zajištění úrokových rizik plynoucích ze smlouvy o úvěru č. 1165/08/LCD formou "úrokového collaru" u
něhož je pevná sazba FLOOR max 3,5% a CAP max 5,1%, a to s platností od 1. 1. 2010. Zajištění bude
provedeno formou uzavření potřebných smluvních vztahů s Českou spořitelnou, a.s.

•

pronájem nebytových prostor o výměře 46 m2 v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské
Hradiště, paní Jarmile Buráňové a paní Michaele Řezníčkové s výší nájmu 3 000,-- Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem pokračování v provozování prodejny (butiku) Miran
Fashion

•

výpůjčku částí pozemků p. č. 1252 o výměře 400 m2 a p. č. 952/11 o výměře 10 m2, oba v k. ú. Uherské
Hradiště, od Povodí Moravy, s.p.

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky "Velehradská - Uherské Hradiště" vybudované na
částech pozemků p. č. 652/1 a p. č. 652/13, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště
a Zlínským krajem, správa nemovitosti ve vlastnictví kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. dle
přiloženého návrhu smlouvy

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 10. 2005 mezi městem Uherské Hradiště
a panem Miroslavem Petrkou týkající se pronájmu nebytových prostor o výměře 46 m2 v I. NP budovy č. p.
506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště dohodou ke dni 30. 4. 2009

•

odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2008/561/SMM uzavřené dne 20.
6. 2008 mezi městem Uherské Hradiště (povinný), společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
(oprávněný) a společností PS Slovácko, spol. s r.o. (investor)

•

uzavření Mandátní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (mandant) a Spolkem přátel kaple svatého
Rocha, občanské sdružení (mandatář); dle přiloženého návrhu Mandátní smlouvy

•

změnu usnesení RM č. 836/49/R/2009 ze dne 6. 1. 2009 v odst. IV. v bodě 1., a to následovně:

•

původní znění: RM doporučuje ZM ke schválení nabytí pozemků p. č. 656/7 o výměře 195 m2, p. č. 656/6
o výměře 834 m2, p. č. 652/1 o výměře 198 m2, p. č. 652/3 o výměře 700 m2, p. č. 652/13 o výměře 365
m2, p. č. 652/12 o výměře 272 m2, p. č. 656/3 o výměře 62 m2, p. č. 656/2 o výměře 76 m2, p. č.
652/11 o výměře 8 m2, p. č. 656/4 o výměře 4 m2 a p. č. 652/14 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, od Zlínského kraje za kupní cenu dle ZP nové znění: RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatné
nabytí pozemků p. č. 656/7 o výměře 195 m2, p. č. 656/6 o výměře 834 m2, p. č. 652/1 o výměře 198
m2, p. č. 652/3 o výměře 700 m2, p. č. 652/13 o výměře 365 m2, p. č. 652/12 o výměře 272 m2, p. č.
656/3 o výměře 62 m2, p. č. 656/2 o výměře 76 m2, p. č. 652/11 o výměře 8 m2, p. č. 656/4 o výměře 4
m2, p. č. 652/14 o výměře 2 m2 a p. č. 652/10 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, od Zlínského
kraje

•

změnu usnesení RM č. 810/48/R/2008 ze dne 16. 12. 2008 v odst. V. v bodě 5., a to následovně:

•

původní znění: RM doporučuje ZM ke schválení nabytí pozemku p. č. 300/6 o výměře 2 050 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště od Zlínského kraje za kupní cenu dle ZP nové znění: RM doporučuje ZM ke schválení
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 300/6 o výměře 2 050 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od Zlínského kraje

•

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy na stávající byt č. 39, o velikosti 2+1, v
domě č. p. 879, ul. Malinovského, Uherské Hradiště se stávající nájemkyní Evou Mařákovou na dobu
určitou 1 roku dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

vyslovení souhlasu s výměnou bytu o velikosti 2+1, výměře 80 m2, nájemkyně Anna Vydržalová, za byt o
velikosti 2+1, výměře 56 m2, budoucí nájemkyně Anna Vydržalová a za byt o velikosti 1+1, do výměry 30
m2, budoucí nájemkyně Monika Vydržalová (dcera) z důvodu rekonstrukce domu

•

pronájem nebytových prostor o výměře 204,70 m2 (prodejní prostory o výměře 119,20 m2, ostatní
prostory o výměře 85,50 m2) v I. NP budovy č. p. 24, ulice Nádražní, 686 01 Uherské Hradiště, panu
Přemyslu Michalovi s výší nájmu 2 000,- Kč/m2/rok/prodejní prostory a 1 200,- Kč/m2/rok/ostatní
prostory; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení květinářství a prodejny
dárkových předmětů a zahradnických potřeb

•

celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do Městského úřadu v Uherském Hradišti
na 229, dle předloženého návrhu

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce Restaurování hlavního oltáře z kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Mařaticích, provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uh. Hradiště s platností od 1. 8. 2006, čl. 3 písm. b) a čl.
8 odst. 4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: MgA. Veronika Medková, ak. sochařka
restaurátorka, s nabídkovou cenou 1 159 221,- Kč (uchazečka není plátce DPH)

•

výsledek výběrového řízení na realizaci akce: "Dodávka a montáž parkovacích automatů v Uherském
Hradišti", provedeného podle Pravidel pro zadávání zakázek Městem Uherské Hradiště. Vybraný uchazeč:
ELTODO dopravní systémy s. r. o. s nabídkovou cenou 2 371 549.- Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení "Poskytování služeb při zpracování podkladů pro předložení projektu
Komunikační infrastruktura města Uherské Hradiště k financování z Integrovaného operačního programu" 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.c) a čl. 8 odst.4), kde
vybraným uchazečem je EUNICE Consulting a.s. s nabídkovou cenou 997 220,- Kč včetně DPH a uzavření
smlouvy ve věci předmětné zakázky s tímto vybraným uchazečem

•

uzavření smlouvy o odběru nevykupovaných druhů odpadů od občanů města Uherské Hradiště
(provozování sběrného dvora v areálu Sběrných surovin UH, s.r.o.) dle předloženého návrhu

•

stanovení kritérií pro hodnocení soutěže „Okna roku 2009“

•

složení výběrové komise pro vyhodnocení výsledků soutěže „Okna roku 2009“

•

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Ing. Josefem Píšťkem dle předloženého návrhu

•

plán práce Rady města na II. pololetí roku 2009

•

poskytnutí finančních darů pro členy komisí Rady města za II. pololetí 2008 a pro členy MK Mařatice za II.
pololetí 2007 dle přílohy

•

umístění dotace z programu regenerace Městské památkové zóny na obnovu obřadní síně radnice

•

principy uzavírání plánovacích smluv na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu

•

uzavření plánovací smlouvy na podmiňující, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu: s investorem
rodinného domu na pozemcích parcelní čísel 803/152 a 803/153 v k. ú. Míkovice nad Olšavou: Robert
Bumbálek, Martina Bumbálková, s investorem rodinného domu na pozemcích parcelních čísel 803/128,
803/148, 803/149, 803/151 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA
PASTVIŠTI, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - VÉSKY", 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: SVSCORRECT spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1 899 562 Kč vč. DPH.

•

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 2 653 938 Kč
vč. DPH

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště nákup 9-místného osobního automobilu Renault
Trafic Passenger Confort Cool v ceně 514 400,- Kč, nákup vozidla bude hrazen z fondu reprodukce majetku

•

prodej 9-místného osobního automobilu Renault Trafic T55G, rok výroby 1996, za odhadní cenu

•

čerpání fondu reprodukce příspěvkové organizace Slovácké divadlo ve výši 514 400,- Kč

schválila ke zveřejnění
•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 110/19 o výměře cca 118 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště mezi městem Uherské Hradiště a Povodím Moravy, s.p.

•

výpůjčku části pozemku p. č. 110/19 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 132/1 v délce cca 178 bm, p. č. 139 v
délce cca 13 bm, p. č. 151/10 v délce cca 5 bm, p. č. 653/29 v délce cca 6 bm, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, pro oprávněného společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

pronájem 1 kusu mikrotrubičky o průměru 7 mm vedené v HDPE trubce v délce 331 bm uložené na
pozemcích p. č. 289/9, p. č. 289/13, p. č. 289/15, p. č. 788/23, p. č. 378/12, p. č. 378/13, p. č. 378/14, p.
č. 378/16, p. č. 378/17, p. č. 378/18, p. č. 378/20, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 1689/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 457/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

směnu pozemku p. č. 1665/1 o výměře 267 m2, části pozemku p. č. 2088/5 o výměře cca 571 m2 a části
pozemku p. č. 2088/4 o výměře cca 245 m2, vše v k. ú. Mařatice ve vlastnictví Tenisového klubu Uherské

Hradiště za část pozemku p. č. 2088/1 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště
•

výpůjčku částí pozemků p .č. 2057/2 o výměře cca 4 m2, p. č. 2057/4 o výměře cca 361 m2, p. č.
2057/12 o výměře cca 131 m2, p. č. 2057/15 o výměře cca 5 m2, p. č. 2057/18 o výměře cca 32 m2, p. č.
2057/19 o výměře cca 23 m2, p. č. 2057/20 o výměře cca 38 m2, p. č. 2057/21 o výměře cca 38 m2, p. č.
2057/22 o výměře cca 113 m2, p. č. 2057/23 o výměře cca 36 m2, p. č. 2057/36 o výměře cca 59 m2, p.
č. 3000/38 o výměře cca 20 m2, p. č. 3000/171 o výměře cca 67 m2, p. č. 3023/50 o výměře cca 961 m2,
p. č. 3023/51 o výměře cca 386 m2, p. č. 3023/52 o výměře cca 655 m2, p. č. 3023/85 o výměře cca 8
m2, p. č. 2057/14 o výměře cca 3 m2, p. č. 2057/16 o výměře cca 8 m2, p. č. 2057/17 o výměře cca 10
m2 a p. č. 3023/53 o výměře cca 260 m2, vše o celkové výměře cca 3 218 m2, vše v k. ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
veřejného vodovodu a kanalizace včetně jejich příslušenství na částech pozemků p. č. 2057/4 v délce cca 8
bm, p. č. 2057/12 v délce cca 1 bm, p. č. 3023/51 v délce cca 1 bm, p. č. 3023/52 v délce cca 81 bm, p. č.
3023/50 o výměře cca 14 bm a p. č. 3023/66 o výměře cca 8 bm, vše v celkové délce cca 113 bm, vše v k.
ú. Mařatice; pro oprávněného SVK, a.s.

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p. č. 2057/4 v délce cca 43 bm, p. č.
2057/12 v délce cca 10 bm a p. č. 2057/2 v délce cca 50 bm, vše v celkové délce cca 103 bm, vše v k. ú.
Mařatice; pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

doporučila zastupitelstvu města
•

schválit poskytnutí daru ve výši 250 000,- Kč paní Anně Kacrové, dědičce po zemřelém Josefu Pukovi

•

schválit poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč paní Ludmile Vrbové

•

schválit poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč paní Miladě Kroutilíkové

•

schválit poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč manželům Anně a Janu Hráčkovým

•

schválit vzorové znění Darovací smlouvy a dohody o vzájemném vypořádání, která bude s dotčenými
obyvateli "penzionu" či s jejich děddici uzavřena, a to dle přílohy

•

nesouhlasit s uzavřením soudního smíru, jak plyne z předloženého návrhu ze dne 26. února 2009, ve
sporu, který je veden s paní Carmen Vlkovou, pod sp. zn. 12C 92/2006 a dále ve sporu postupovat dle
pravomocného rozhodnutí soudu

•

schválit změnu názvu příspěvkové organizace Penzion - městské sociální centrum UH na "Senior centrum
UH, příspěvková organizace"¨

•

schválit revidované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Senior centrum UH

•

vzít na vědomí změnu příjmení ředitelky příspěvkové organizace

•

schválit: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a obcemi Bílovice,
Boršice, Břestek, městysem Buchlovice, obcemi Částkov, městem Hluk, obcemi Hostějov, Kněžpole,
městem Kunovice, obcemi Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská
Lhota, městysy Osvětimany, Polešovice, obcemi Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Svárov, Topolná, Újezdec a
obcí Zlámanec, vše dle přílohy

•

zrušit část usnesení č. 267/17/Z/2009 ze dne 16. 2. 2009 v těchto bodech: uzavření smlouvy o spolupráci
mezi městem Uh. Hradiště a obcemi Babice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice,
Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Ostrožská Nová Ves, Podolí, Popovice, městem Staré Město,
obcemi Stupava, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, městem Uherský Ostroh, obcemi Vážany, Velehrad a
Zlechov, vše dle přílohy

•

schválit: uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a obcemi Babice, Boršice u Blatnice,
Březolupy, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Ostrožská Nová Ves,
Podolí, Popovice, městem Staré Město, obcemi Stupava, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, městem Uherský
Ostroh, obcemi Vážany, Velehrad a Zlechov, vše dle přílohy

•

schválit přílohu č.1 a přílohu č. 2 pro rok 2009 ke Smlově o spolupráci a partnerství se společností Filmfest
s.r.o., Zlín dle předloženého návrhu

•

schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při pořádání Letní filmové školy uzavřené mezi
městem Uherské Hradiště a Asociací českých filmových klubů, o. s. dle předloženého návrhu

•

udělit Cenu města za rok 2008 PhDr. Josefu Jančářovi, CSc.

•

využití státní finanční podpory 820 000,- Kč na obnovu kulturních památek v roce 2009 v rámci programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón takto: obnova obřadní síně
radnice: 3 915 835 Kč z rozpočtu města, 820 000,- Kč z programu regenerace MPR a MPZ, celkem 4 735
835,- Kč

•

schválit podání přihlášky do výběrového řízení na místo konání konference Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska v roce 2010

•

zrušit usnesení č.128/9/Z/2008 o pořízení změny č. 3 územního plánu města Uherské Hradiště

•

schválit pořízení nového územního plánu Uherské Hradiště

•

schválit uzavření Dohody o spolupráci a podmínkách přípravy projektové dokumentace stavby "313044 STA
Morava, Uherské Hradiště, LB zeď, km 147,153 - 147,395" dle předloženého návrhu

•

schválit udělení čestného ocenění města Uherské Hradiště DŮM ROKU 2008 rekonstruovanému objektu Restaurace a hotel U Hejtmana Šarovce

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

odstoupení od Kupní smlouvy č. 2009/0046/SMM uzavřené dne 30. 1. 2009 mezi městem Uherské Hradiště
a společností Reality Milenium s.r.o. z důvodu porušení povinností vyplývajících z předmětné Kupní
smlouvy - nedodržení článku IV. Úhrada kupní ceny a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

•

bezúplatné nabytí budovy č. p. 1371 na pozemku st. p. č. 1570 a stavby dětského dopravního hřiště na
pozemku p. č. 858/32 a p. č. 858/70 se všemi součástmi a příslušenstvím (tj. mobilní buňkou, vozovkami,
přípojkou vody, přípojkou kanalizace, elektrickou přípojkou a oplocením), vše v k. ú Mařatice, od České
republiky, právo hospodaření s majetkem státu Centrum služeb pro silniční dopravu

•

převod části pozemku st. p. č. 298 o výměře 55 m2 (dle GP č. 2113-18/2009 nově vzniklá p. č. 298/1 o
celkové výměře 55 m2) v k. ú. Mařatice, panu Zdeňku Smutnému za kupní cenu 1 000,- Kč/m2

•

doplnění ZÁSAD PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ V MAJETKU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ o
odstavec č. 9, článku VII. Postup při koupi bytového domu, bytu v tomto znění: "V případě, že všichni
nájemci, kterým byla zaslána cenová nabídka, projeví s touto svůj souhlas, a to ověřenými podpisy na
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a složením částky dle bodu 5, čl. VII., a nedojde k úhradě
prodejní ceny maximálně 10% nájemníků ve stanovené lhůtě, bude postupováno přiměřeně podle § 22,
odst. 1 a 2, zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, zákon o vlastnictví bytů, a to s účinností od 20. 4.
2009". Takto doplněné "ZÁSADY" se budou vztahovat k bytovým domům a bytům uvedeným v Příloze č. 1
"ZÁSAD", nepřevedeným ke dni 20. 4. 2009.

•

změnu usnesení ZM č. 135/11/Z/2008 ze dne 14. 4. 2008

•

původní znění: "zastupitelstvo města schvaluje: vzor nabídky převodu bytu a vzor budoucí kupní smlouvy
na převod bytové jednotky, dle přílohy" nové znění: "zastupitelstvo města schvaluje: vzor nabídky převodu
bytu, vzor budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky, upravený vzor kupní smlouvy na převod
bytové jednotky, dle přílohy"

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 861/11 o velikosti
3+1 umístěné ve vchodě č. p. 861 ve IV.NP v budově č. p. 860 a č. p. 861 na pozemku st. p. č. 1295 o
výměře 250 m2 a st. p. č. 1294 o výměře 249 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/164705 na
společných částech budovy č. p. 860 a č. p. 861 na pozemcích st. p. č. 1295 a st. p. č. 1294 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/164705 na pozemcích st. p. č. 1295 o výměře 250 m2 a st. p. č.
1294 o výměře 249 m2, vše v k. ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví Davida Dohnala za kupní cenu
353.748,- 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 výlučného vlastnictví
Petra Chmelaře za kupní cenu 342.904,- Kč

•

změnu usnesení ZM č. 207/15/Z/2008 ze dne 13. 10. 2008 v odst. I., bodě č. 23 původní znění bodu č. 23
- ZM schvaluje: 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

•

nové znění bodu č. 23 - ZM schvaluje: 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 výlučného vlastnictví Marka
Světničky za kupní cenu 288.052,- Kč

•

uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy" na bytovou jednotku 1260/41, o velikosti 1+kk,
výměře 62,90 m2, umístěné v V. NP v budově č. p. 1257, 1258, 1259 a 1260 na pozemku st. p. č. 2655/1
o výměře 639 m2 a st. p. č. 2655/2 o výměře 971 m2, v k. ú. Uherské Hradiště se stávajícím nájemcem

Antonínem Tvrdoněm po zaplacení zálohy na kupní cenu ve výši 571 100,- Kč; dle "Podmínek prodeje a
provozu bytového domu Štěpnická", které byly schváleny usnesením ZM č. 101/IX. ze dne 18. dubna 2000
•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/1 o velikosti
1+1 umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 6759/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6759/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Emílie Hubinkové za kupní cenu 230 539,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/2 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4015/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4015/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Štefana Stančíka za kupní cenu 149 588,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/3 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 3970/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3970/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Ing. Daniela Krajíčka za kupní cenu 135 705,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/4 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4238/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4238/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Libora Schonbauma za kupní cenu 155 995,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/5 o velikosti
1+1 umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5703/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5703/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Dany Michalcové za kupní cenu 196 276,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/6 o velikosti
1+1 umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5604/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5604/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Zory Kollerové za kupní cenu 209 182,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/7 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4372/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4372/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Miroslava Hartvicha za kupní cenu 149 122,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/8 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4078/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4078/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Ivy Rechtigové za kupní cenu 141 024,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/9 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4080/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4080/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Magdalény Chvojkové za kupní cenu 139 163,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/10 o velikosti
1+1 umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5697/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5697/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Viery a Václava Pavlicových za kupní cenu 194 316,- Kč

•

nabytí části pozemku původní p. č. 324/1 o výměře 99 m2 (dle GP č. 2069-40/2008 nově vzniklá p.č.
324/5 o celkové výměře 82 m2 a nově vzniklá p. č. 324/6 o celkové výměře 17 m2), části pozemku
původní p. č. 3150/13 o výměře 9 m2 (dle GP č. 2069-40/2008 označena jako díl "a" o výměře 9 m2 nově
vzniklé p. č. 3150/17 o celkové výměře 11 m2) a části pozemku původní p. č. 3156/1 o výměře 2 m2 (dle
GP č. 2069-40/2008 označena jako díl "b" o výměře 2 m2 nově vzniklé p. č. 3150/17 o celkové výměře 11
m2), vše v k. ú. Mařatice, od pana Dušana Komnackého za kupní cenu 350,- Kč/m2; s podmínkou zrušení
předkupního práva a ukončení exekucí předmětných pozemků zapsaných na LV 4098

vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. S - 0200389/SMM uzavřené dne 12. 12. 2002 mezi městem Uherské Hradiště
a společností OTR, s.r.o. týkající se pronájmu pozemku p. č. 315/5 o výměře 1 375 m2 a části pozemku p.
č. 315/1 o výměře 3 907 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště výpovědí ke dni 31. 5. 2009

•

informativní zprávu o návrhu úpravy smluv s SVK, a.s. a pověřuje starostu města k jednání v této věci

•

zprávu o činnosti Městské policie a Policie české republiky za rok 2008

neschválila
•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, v domě č. p. 24, ul. Nádražní v Uherském Hradišti s manž. Martou a
Milanem Dvorských na základě jejich žádosti

nesouhlasila
•

s uzavřením soudního smíru v soudním sporu s paní Blankou Hubíkovou o vydání bezdůvodného obohacení
probíhajícím před Okresním soudem v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7C 129/2005

•

s uzavřením soudního smíru v soudním sporu s manželi Jiřím a Filomenou Bujákovými o vydání
bezdůvodného obohacení probíhajícím před Okresním soudem v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7C
126/2005.

pověřila
•

ředitele příspěvkových organizací uzavíráním smluv o poskytnutí dotace a darů do rozpočtu organizace v
případě, že náklady plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané výnosy, nebo že v případě povinných
spoluúčastí organizace je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu organizace schválen

doporučila
•

ředitelům příspěvkových organizací uplatňovat provádění rozpočtových opatření schváleného platného
rozpočtu v souladu s usnesením rady města č. 1183/77/R/2006 ze dne 21. 3. 2006

uložila
•

řediteli příspěvkové organizace ZŠ UNESCO dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 ve
výši 578 637,51, dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2008. Termín: 31.12.2009

•

ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství dodržovat účel dotace od zřizovatele, tj. používat
prostředky zřizovatele k úhradě provozních výdajů organizace

vydala
•

nařízení "O stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve Městě Uh.
Hradiště" včetně přílohy č. 1 tohoto nařízení

•

ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích

vyhlásila
•

vyhlášení soutěže "Okna roku 2009"

