Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 9.
2005
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

právu o činnosti Rady města

•

celkové výdaje na vzdělávací zónu v kasárnách ve výši 374 334,2 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy.
Předpokládané náklady na výstavbu Regionálního vzdělávacího centra jsou 180 908 tis. Kč a Centra
celoživotního vzdělávání 77 079 tis. Kč

•

výsledky veřejné ankety

•

informaci o předběžném návrhu názvu ulic v lokalitách "Sadské padělky" a "Mařatice - Hliník II" dle
grafických příloh č. 3 a 5

•

kontrolu plnění usnesení ZM za 2. čtvrtletí 2005

•

zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za I. pololetí 2005

schvaluje
•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2005 má tuto skladbu: Příjmy
celkem 669 723,3 tis. Kč Výdaje celkem 799 620,9 tis. Kč Financování 129 897,6 tis. Kč Schodek Rozpočtu
města bude vypořádán těmito financujícími položkami:a) změnou stavu dlouhodobých půjček města -16
530,7 tis. Kčb) snížením portfolia u správců cenných papírů ve výši 30 000,0 tis. Kčc) snížením finančních
prostředků města o částku ve výši 116 428,3 tis. Kč

•

uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 142 949,- Kč společnosti České dráhy, a.s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, účelově určené na krytí nákladů opravných a demoličních prací
železniční infrastruktury navazující na budovanou dopravní infrastrukturu města Uh. Hradiště.

•

uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 760 tis. Kč společnosti ČSAD Uh. Hradiště, účelově
určené na nákup autobusu pro MHD.

•

paní Marii Dovrtělové, změnu účelu úvěru z Fondu živelních pohrom ze zateplení fasády domu na výměnu
oken stejného domu.

•

výdaje z rozpočtu města Uherské Hradiště na celkové náklady projektu podaného v žádosti o dotaci na
"Regionální vzdělávací centrum - vysokoškolský areál v Uherském Hradišti", a to ve výši 152 481 tis. Kč s
tím, že v roce 2005 dosáhnou částky 24 645 tis. Kč a v roce 2006 částky 125 990 tis. Kč. Výdaje za
projektovou dokumentaci ve výši 1 846 tis. Kč byly městem uhrazeny již v roce 2004

•

výdaje z rozpočtu města Uherské Hradiště na celkové náklady projektu podaného v žádosti o dotaci na
"Centrum celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti" ve výši 75 336 tis. Kč s tím, že v roce 2005
dosáhnou částky 12 590 tis. Kč a v roce 2006 částky 62 746 tis. Kč

•

změnu svého usnesení č. 221/16/Z/2005 v bodě 2.

•

změnu svého usnesení č. 221/16/Z/2005 v bodě 2., a to následovně:
•

původní znění nabytí pozemku p.č. 3813/4 o výměře 1224 m2 v k.ú. Kunovice od pana Cyrila a
Terezie Trávníčkových

•

nové znění nabytí pozemku p.č. 3813/4 o výměře 1224 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště od
pana Cyrila Trávníčka, Josefa Gottwalda, Boženy Gottwaldové

•

převod objektu bez č.p./č.e. (č. 01) nacházející se na pozemku st.p.č. 721/2 a pozemku st. p.č. 721/2 o
výměře 541 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (lokalita areál bývalých kasáren v Uherském Hradišti) společnosti
Synot Real Estate, a.s., se sídlem Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 26221276

•

převod pozemků p.č. 1377/19 o výměře 8.037 m2, p.č. 1379/51 o výměře 445 m2, p.č. 1379/62 o výměře
1m2, p.č. 1377/17 o výměře 71 m2 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště, a to stávajícím uživatelům těchto
pozemků

•

zrušení svého usnesení č. 202/XIV. ze dne 28.2.2005 ve znění: "ZM schvaluje 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 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"

•

převod části pozemku p.č. 757/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště společnosti UHGAST a.s.,
Šafaříkova 855, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46901086

•

převod pozemku p.č. 3012/66 o výměře 71 m2 v k.ú. Mařatice s břemenem podzemního vedení VN elektro
manželům Ing. Liboru a Mgr. Evě Andrýskovým

•

převod pozemku p.č. 3012/87 o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 3012/66 o výměře 112 m2 v k.ú.
Mařatice s břemenem podzemního vedení VN elektro Ing. Marii Popelkové

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se nabytí pozemku p.č. 315/7 o výměře 1422 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště od vlastníků: Kaplanové Jarmily , Křivánkové Blaženy a JUDr. Váňi Rudolfa s tím, že
realizace převodu proběhne v roce 2006

•

převod části pozemku p.č. 194/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště panu Jaroslavu
Škráškovi a úhradu nákladů spojených s převodem

•

převod cílové plochy střelnice nacházející se v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti panu Pavlu
Ondříškovi s podmínkou odstranění vzniklé suti

•

nabytí pozemků p.č. 3844/394, p.č. 3844/496, p.č. 3717/245, p.č. 3727/3, p.č. 3727/2, p.č. 3717/248,
p.č. 3717/256 a p.č. 3190 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a p.č. 286/3 v k.ú. Uherské Hradiště od
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 45797072

•

převod pozemku p.č. 2724 st.pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078198

•

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce uzavřeném mezi městem Uh. Hradiště
a České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 709 94 226, organizační složka: České dráhy
a.s. - Správa dopravní cesty Zlín, Otrokovice, J. Jabůrkové 491 za účelem demoliční a opravné práce
železniční infrastruktury v majetku Českých drah a.s. v Uh. Hradišti, navazující na rozvoj dopravní
obslužnosti, podle územního plánu města Uh. Hradiště, ve výši 5.142.949,-- Kč; s tím, že nebude použito
znění usnesení RM č. 712/46 ze dne 30. listopadu 2004.

•

změnu svého usnesení č. 110/IX. ze dne 13.dubna v bodě 1., a to následovně:

•

původní znění nabytí id. 1 pozemků st.p.č. 1490/3 o výměře 6 m2, st. p.č. 1491/2 o výměře 18 m2, p.č.
3058/2 o výměře 621 m2, p.č. 3058/5 o výměře 2 m2 a p.č. 3058/7 o výměře 54 m2 v k.ú. Mařatice od
Františka Májíčka a paní Zorice Any a to za cenu dle znaleckého posudku

•

nové znění nabytí pozemků st.p.č. 1490/3 o výměře 6 m2, st. p.č. 1491/2 o výměře 18 m2, p.č. 3058/2 o
výměře 621 m2, p.č. 3058/5 o výměře 2 m2 a p.č. 3058/7 o výměře 54 m2 v k.ú. Mařatice od Františka
Májíčka a paní Zorice Any a to za cenu dle znaleckého posudku č. 1604/40/2005.

•

podmínky dohody o rozdělení sporných pozemků v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
•

vyčlenit ze žaloby pozemky prodané firmě AVX, tzn. pozemky p.č. 6044/34 o výměře 47.619 m2, p.č.
6044/37 o výměře 8.146 m2 a p.č. 6044/56 o výměře 6.564 m2 s tím, že o tuto výměru se sníží
celková výměra sporných pozemků, které budou děleny cca 1:1

•

směnu zahrádkářské kolonie, tzn. pozemek p.č. 720/2 o výměře 14.295 m2 v lokalitě Malá Morávka za
jiný pozemek v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště o stejné výměře v lokalitě Olší nebo Horní
Špílov

•

směnu pozemků kolem vodní nádrže Louky, tzn. pozemky p.č. 6064/1 o výměře 59.168 m2, p.č.
6064/3 o výměře 2.025 m2 , p.č. 6064/21 o výměře 126.732 m2, p.č. 6059/55 o výměře 1.902m2,
p.č. 6059/56 orná půda o výměře 96 m2 a p.č. 6059/57 orná půda o výměře 215 m2, p.č. 6065/16 o
výměře 42 m2 a p.č. 6065/17 o výměře 147 m2 (celková výměra 190.327 m2) za jiné pozemky v k.ú.
Staré Město u Uherského Hradiště o přibližně stejné výměře v lokalitě nad Slezanem

•

investiční záměr - Infrastruktura areálu bývalých kasáren

•

investiční záměr - Ubytovací a stravovací centrum

•

investiční záměr - Havlíčkova ulice

•

investiční záměr - Úpravy bloku na Moravním nábřeží

•

investiční záměr - Infrastruktura areálu bývalých kasáren

•

investiční záměr - Ubytovací a stravovací centrum

•

investiční záměr - Havlíčkova ulice

•

investiční záměr - Úpravy bloku na Moravním nábřeží

•

výzvu k podání Ideového návrhu - Využití a řešení č.p. 21, bývalé Jezuitské koleje v Uherském Hradišti

•

žádost o změnu územního plánu Kunovic v lokalitách dle důvodové zprávy

•

čestné ocenění města Dům roku 2004 - Sportovně rekreační areál

•

čestné ocenění města Stavba roku 2004 - Výpravní budova ČD

•

předložený návrh názvů náměstí v bývalých kasárnách dle grafické přílohy č. 1
•

č.5 - Studentské náměstí

•

č.6 - Zelené náměstí

•

předložený návrh úpravy rozsahu a trasy ulice Na Vyhlídce dle grafické přílohy č. 2

•

názvy ulic v lokalitě "Sadské padělky" dle grafické přílohy č. 3

•

•

č.1 - Jabloňová

•

č.2 - Trnková

názvy ulic v lokalitě "Jaktáře" dle grafické přílohy
•

Hrázka

•

Kosárek

•

rozdělení finančích prostředků na podporu mládežnického sportu formou dotace, dle předloženého návrhu

•

finanční dary pro členy kontrolního výboru tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu

souhlasí
•

s čerpáním výdajů na vzdělávací zónu v kasárnách v jednotlivých letech dle platného rozpočtu města na
dané období

vyhlašuje
•

výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu živelních pohrom vlastníkům obytných domů a jejich staveb
na území města Uh. Hradiště s lhůtou podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 15.10.2005 do
30.11.2005 za podmínek dle OZV č. 8/97 v platném znění.

ukládá
•

starostovi Karáskovi Liboru Ing.
•

•

zahájit stavbu "Regionální vzdělávací centrum - vysokoškolský areál v Uherském Hradišti" nebo
"Centrum celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti" až po podpisu příslušného "Rozhodnutí o
účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu".

místostarostce Ing. Haně Doupovcové
•

projednat investiční záměr - Úpravy bloku na Moravním nábřeží s obyvateli dotčených bytových domů.
Termín: 31.10.2005

pověřuje
•

starostu zasláním žádosti o změnu územního plánu Kunovic Městu Kunovice

ruší
•

k 31.12.2005 Radu školy Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, zřizenou
usnesením ZM č. 262/XXIII, ze dne 18. srpna 1998

•

k 31.12. 2005 Radu školy Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777, zřízenou usnesením ZM č.
262/XXIII, ze dne 18. srpna 1998

•

k 31.12.2005 Radu školy Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, zřízenou usnesením ZM č.
262/XXIII, ze dne 18. srpna 1998

•

k 31.12.2005 Radu školy Základní školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, zřízenou usnesením ZM č. 19/II
ze dne 26. ledna 1999

•

k 31.12.2005 Radu školy Základní školy T.G.Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1.máje 55, zřízenou
usnesením ZM č. 205/XVII, ze dne 28. srpna 2001

