Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne
28.2.2005
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města.

•

Informaci o průběhu soutěže na řešení a využití Masarykova náměstí a Havlíčkovy ulice

•

petici občanů ulice Vinohradská a p o v ě ř u j e starostu města Ing. Libora Karáska odpovědí na danou
petici

•

kontrolu plnění usnesení za 4. čtvrtletí 2004

•

zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2004.

vydává
•

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV č. 5/2001 O vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště

schvaluje
•

převod nevyužitých finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení ve výši 1 242 tis. Kč do Fondu živelních
pohrom

•

z Fondu rozvoje bydlení 5 půjček v celkovém objemu 538 tis. Kč dle předloženého návrhu

•

z Fondu živelných pohrom 33 půjček v celkovém objemu 5 137,5 tis. Kč dle předloženého návrhu

•

výstavbu vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren z finančních prostředků města Uherské Hradiště
v celkové výši výdajů do 330 mil. Kč včetně ubytovny a stravování, a to za předpokladu přiznání
nenávratných dotací přesahujících 50% výdajů na celou výstavbu včetně případných úroků z úvěru.
Nebude-li ubytovnu a stravování výhodné realizovat z prostředků města, mohou dosáhnout celkové výdaje
na výstavbu vzdělávací zóny 253 mil. Kč a podíl dotací musí být vyšší než 65% na celou výstavbu včetně
případných úroků z úvěru. Při dodržení předcházejících podmínek schvaluje financování z vlastních zdrojů
Regionálního vzdělávacího centra v celkové výši 152,5 mil. Kč a Centra celoživotního vzdělávání v celkové
výši 75,4 mil. Kč do doby uvolnění dotací z EU a státního rozpočtu ČR

•

dotaci společnosti 1.FC SLOVÁCKO, a.s. ve výši 4 mil. Kč účelově určenou na rozvoj mládežnického fotbalu
pro rok 2005. Dotace bude uvolňována čtvrtletně a její vyúčtování bude provedeno v souladu s usnesením
RM č. 712/46 ze dne 30.11.2004.

•

finanční pomoc jihovýchodní Asii na odstranění škod způsobených živelní katastrofou ze dne 26. 12. 2004
formou převodu částky 100 tis. Kč na běžný účet nadace ADRA, vedený pod číslem 85558555/0300 VS 777
a to bez písemné smlouvy

•

bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 536/2 o výměře 80 m2 a p.č. 46/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Sady od
Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, se sídlem Solná cesta 41, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:
48489034

•

změnu usnesení ZM č. 55/V. ze dne 25. srpna 2003 v bodě 26., a to následovně:
původní znění
nabytí části pozemků p.č. 203/1 o výměře cca 250 m2, p.č. 256 o výměře 164 m2, p.č. 233 o výměře 139
m2; vše v k.ú. Vésky od Ludvíka Dědka, bytem Na Pastvišti 198, 686 01 Vésky – Uherské Hradiště, a to za
kupní cenu 50,--Kč/m2
nové znění
nabytí části pozemků p.č. 203/1 o výměře cca 250 m2, p.č. 256 o výměře 164 m2, p.č. 233 o výměře 139
m2; vše v k.ú. Vésky od Ludvíka Dědka, bytem Na Pastvišti 198, 686 01 Vésky – Uherské Hradiště, a to za
kupní cenu 50,--Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí uhradí kupující

•

převod pozemku p.č. 3015/55 o výměře 26.471 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita Jaktáře) společnosti INPOST,
spol. s r.o., Havlíčkova 6, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00568023, a to za kupní cenu 350,--Kč/m2; v
případě nesplnění podmínek výběrového řízení bude uvedený pozemek nabídnut ke zpětnému odprodeji
městu, a to za stejných finančních podmínek

•

převod pozemku p.č. 3015/38 o výměře 27.407 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita Jaktáře) společnosti SchloteAutomotive Czech s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27088219, a to za kupní
cenu 350,--Kč/m2; v případě nesplnění podmínek výběrového řízení bude uvedený pozemek nabídnut ke
zpětnému odprodeji městu, a to za stejných finančních podmínek

•

převod pozemku p.č. 3016/32 o výměře 14.018 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita Jaktáře) společnosti MESIT &
RÖDERS v.o.s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25330853, a to za kupní cenu 350,-Kč/m2; v případě nesplnění podmínek výběrového řízení bude uvedený pozemek nabídnut ke zpětnému
odprodeji městu, a to za stejných finančních podmínek

•

převod pozemku 3015/37 o výměře 5.891 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita Jaktáře) společnosti EASY TRADE
s.r.o., se sídlem M. Malinovského 268, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60750952, a to za kupní cenu 350,-Kč/m2 s podmínkou zbudování sjezdové komunikace na vlastní náklady společnosti; v případě nesplnění
podmínek výběrového řízení bude uvedený pozemek nabídnut ke zpětnému odprodeji městu, a to za
stejných finančních podmínek

•

změnu usnesení ZM č. 127/X. ze dne 14.6. 2004, a to následovně:
původní znění
převod části pozemku p.č. 974/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Uherské Hradiště manželům Borisu a Anně
Brázdilovým, bytem Husova 639, 686 06 Uherské Hradiště, a to za kupní cenu 500,--Kč/m2
nové znění
převod části pozemku p.č. 974/1 o výměře 283 m2 v k.ú. Uherské Hradiště manželům Borisu a Anně
Brázdilovým, bytem Husova 639, 686 06 Uherské Hradiště, a to za kupní cenu 150,--Kč/m2

•

převod pozemku p.č. st. 123 o výměře 331 m2, p.č. 124/1 o výměře 312 m2, 124/2 o výměře 105 m2 a
část pozemku p.č. 653/6 o výměře 1423 m2 v k.ú. Uherské Hradiště dle zveřejněných podmínek pro
uchazeče s nejvyšší nabídkou POR CZ s.r.o., Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 25591959 za
kupní cenu 3.800,--Kč/m2

•

převod pozemku p.č. 1111 o výměře 18 m2 v k.ú. Uherské Hradiště Zdeňku Němečkovi, Za Alejí 1016, 686
06 Uherské Hradiště, a to za kupní cenu 350,--Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 3834/3 o výměře 274 m2 v k.ú. Kunovice od manželů Jiřího a Marie Huspeninových,
bytem Revoluční 753, 686 06 Uherské Hradiště za kupní cenu 70,--Kč/m2

•

změnu usnesení ZM č. 110/IX. v bodě 16., a to následovně:
původní znění
převod pozemku p.č. 536/12 o výměře 190 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště panu Romanu
Mikulcovi, Údolní 400, 686 01 Uherské Hradiště, a to za cenu stanovenou dle znaleckého posudku
nové znění
převod pozemku p.č. 536/12 o výměře 190 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště panu Romanu
Mikulcovi, Údolní 400, 686 01 Uherské Hradiště, a to za cenu 100,--Kč/m2

•

doplnění bodu 1. v usnesení ZM č. 184/XIII. ze dne 20. prosince 2004 tak, že před slovo „uzavřenou“ se
vkládá text: „a krytému parkovacímu místu č. 14 na pozemku p.č. 2655/2 v k.ú. Uherské Hradiště“
úplné znění
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností k bytu č. 28, Štěpnická 1260, Uherské
Hradiště a krytému parkovacímu místu č. 14 na pozemku p.č. 2655/2 v k.ú. Uherské Hradiště uzavřenou
mezi panem Norbertem Koskem, bytem Štěpnická 1260, 686 01 Uherské Hradiště a panem Ing. Martinem
Englem, bytem Bílovice nad

Svitavou, PSČ 664 01, Obřanská 585

•

převod pozemku p.č. 885/1 o výměře 20342 m2 v k.ú. Uherské Hradiště Zájmovému sdružení právnických
osob EURO FLATS CZECH , se sídlem ve Zlíně, Kúty 1962, a to za kupní cenu 600,-- Kč/m2 dle podmínek
zveřejněného výběrového řízení

•

pronájem s následným převodem krytého parkovacího místa č. 3 v BD Štěpnice paní Bedřišce a panu Ing.
Josefu Jakšíkovým, J.E.Purkyně 1258, 686 06 Uherské Hradiště, a to za cenu 4.000,--Kč/rok s tím, že toto
parkovací stání bude po 16 letech nájmu převedeno do osobního vlastnictví nájemce

•

převod části pozemku p.č. 3016/18 o výměře cca 850 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště – lokalita
Jaktáře společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 27088219, a to za kupní cenu 350,--Kč/m2; v případě nesplnění podmínek výběrového řízení bude
uvedený pozemek nabídnut ke zpětnému odprodeji městu, a to za stejných finančních podmínek.

•

jmenovité akce regenerace sídliště Mařatice – Východ pro rok 2005:
Dětská hřiště: E1/1, E1/3, E 1/5, E1/6, E1/7, E1/8
Obnova vnitřních dvorů: E2/1, E2/3, E2/5, E2/7, E2/8

•

technické zhodnocení provedené v přízemí objektu Sportovní haly, Stonky 860, prostřednictvím nájemce TJ
Slovácká Slavia Uh. Hradiště tak, že celkové náklady nepřekročí 3,5 mil. Kč a zhodnocení bude provedeno
v plné výši na náklady nájemce dle projektové dokumentace týkající se akce „Uh. Hradiště – rekonstrukce

veřejných sportovišť“, a to za podmínky, že se TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště stane příjemcem dotace ze
státního rozpočtu 2005 ve výši 3,5 mil. Kč z programu 233510 dle zásad MŠMT ČR pro poskytování,
čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního
majetku ve sportu pro rok 2005 č.j. 24254/2004-50.
•

Pravidla pro hodnocení žádostí o nájem bytu v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Uherském
Hradišti – Véskách

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva města poskytnutí
měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna 2005 v maximální výši

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města, poskytnutí měsíčních
odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna 2005 v maximální výši

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy komise rady města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna 2005 dle
předloženého návrhu

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena majetkové komise rady města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna 2005 dle
předloženého návrhu

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena komise rady města vyjma
majetkové komise, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna
2005 dle předloženého návrhu

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy výboru zastupitelstva města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2005 Sb. s platností od 1. ledna 2005 dle
předloženého návrhu

•

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností od 1. ledna 2005 dle
předloženého návrhu

•

podporu akce „Vlajka pro Tibet“ dle předloženého návrhu

ukládá
•

starostovi města Ing. Liboru Karáskovi zahájit jednání o získání úvěru ve výši 250 mil. Kč na výstavbu
vzdělávací zóny a případně i na další rozvoj v areálu bývalých kasáren, a to v případě přiznání dotace na
výstavbu RVC a CCV dle schvalovací části tohoto usnesení

•

místostarostce města Ing. Haně Doupovcové jednání za účasti pana Dvorského, manželů Knapových a
vedoucího odboru správy majetku města k dořešení vzniklé situace při převodu pozemku v k.ú. Mařatice
parc. číslo 988/4 o výměře 77 m2. Konečný návrh řešení bude předložen zastupitelstvu města 18. 4. 2005.

neschvaluje
•

vyslovení souhlasu se sepsáním souhlasného prohlášení, kterým by se stanovilo, že vlastníky pozemků
st.p.č. 1504/2 o výměře 30 m2, st.p.č. 1505/1 o výměře 153 m2, st.p.č. 1508/1 o výměře 112 m2, st.p.č.
1509/1 o výměře 173 m2, st.p.č. 1510/2 o výměře 76 m2, st.p.č. 1511/2 o výměře 14 m2, p.č. 659/3 o
výměře 47 m2, p.č. 761/2 o výměře 43 m2, p.č. 761/3 o výměře 2 m2, p.č. 791/4 o výměře 1575 m2,
791/5 o výměře 179 m2 v k.ú. Uherské Hradiště se stávají Ing. Joachymstálová Elena, Moravská 1634/19,
Púchov, Pelc Juraj, Mojmírova 1161/6, Púchov, Vencálek Jan, Jírova 2201/21, 628 00 Brno-Lišeň,
Vencálek Petr, Palackého třída 1275/67, 612 00 Brno – Královo Pole a Vencálková Eva, Bieblova 1758/19,
613 00 Brno – Sever – Černá pole

•

převod pozemku p.č. 3015/71 o výměře 154 m2, 3015/72 o výměře 1251 m2, 3015/73 o výměře 912 m2
v k.ú. Mařatice společnosti UHS Jakos, a.s., se sídlem Moravníky 1392, 686 05 Uherské Hradiště, IČ:
15528618

•

převod pozemku p.č. 195 o výměře 46 m2 v k.ú. Vésky panu Františku Vaculíkovi, bytem Ovocná 128, 686
01 Uherské Hradiště

uděluje
•

souhlas se Smlouvou o převodu práv a povinností k bytu č. 24, o velikosti 1+1, v domě č.p. 1258, ul. J.E.
Purkyně, Uh. Hradiště, které byly uzavřeny mezi Jiřím Chalabalou, UH-V Teničkách 637 a Jitkou Scholzovou
UH-Nádražní 307 a Jitkou Scholzovou, UH-J.E. Purkyně 1258 a Petrou Tvrdoňovou, Kunovice Na Rynku 41

souhlasí
•

s bezúplatným převodem movitých věcí:
•

mikrovlnná trasa Svatováclavská –Revoluční

•

router Cisco 1605

•

TS Stallion ESII

•

Switch 3COM /2 ks/

•
•

záložní zdroj /2 ks/

s úplatným převodem movitých věcí dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem určeným ÚZSVM
•

klimatizace

•

stojanů na kola /2 ks/

•

telefonních aparátů /36 ks/

•

vybavení kuchyněk včetně stolků a židlí /3 ks/

zvolilo
•

paní Věru Benešovou, bytem Štěpnická 1161, Uherské Hradiště

•

paní Janu Skuciusovou, bytem Jižní 1436, Uherské Hradiště

•

paní Zdeňku Škráškovou, bytem Štěpnická 1138, Uherské Hradiště

•

Ing. Marii Gejdošovou, bytem Štěpnická 1117, Uherské Hradiště

•

Bc. Květoslavu Zlatuškovou, bytem Jižní 949, Uherské Hradiště

•

paní Marii Kierykovou, bytem Václava Kulíška 1207, Uherské Hradiště

•

JUDr. Ludmilu Kuncovou, bytem Mariánské náměstí 127, Uherské Hradiště

•

paní Dagmar Masaříkovou, bytem Mařatice 268, Uherské Hradiště

•

paní Emílii Veselou, bytem Průmyslová 910, Uherské Hradiště

•

JUDr. Danu Šilhavíkovou, bytem V. Vaculky 993, Uherské Hradiště

•

Mgr. Věru Vyhlídovou, bytem Vinohradská 247, Uherské Hradiště

•

paní Jarmilu Hájkovou, bytem Štěpnická 1042, Uherské Hradiště

•

paní Marii Borkovou, bytem Vésky 176, Uherské Hradiště

