Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne
28.8.2006
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2006

schvaluje
•

Změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2006 má tuto skladbu: (viz
příloha č. 1 k usnesení)

•

Změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2006 má tuto skladbu: (viz
příloha č. 1 k usnesení)

•

Dotace, příspěvky a dary ve druhém pololetí 2006: Karel Hoffmann, K+M umělecká a divadelní agentura –
10.000 Kč; Taneční klub ROKASO – 15.000 Kč; Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci –
15.000 Kč; Klub úplně fantastické rekreace – 14.500 Kč; Uherskohradišťská nemocnice, a.s. – 100.000 Kč;
myslivecké sdružení Korábek – 15.000 Kč; Klub důchodců – 13.000 Kč; Sbor dobrovolných hasičů Jarošov
– 50.000 Kč; Hokejový klub HC – 45.000 Kč; TJ Mařatice Východ – 26.000 Kč; Juniorsko-výchovná
společnost basketbalová – 20.000 Kč; Veslařský klub Morávia 10.000 Kč; Orelská jednota – 10.000 Kč;
Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice 10.000 + 10.000 Kč; TJ Slovácká Slávia – 5.000 + 10.000 +
5.000 + 20.000 + 20.000 Kč (celkem rozděleno 433.300 Kč)

•

převod pozemků p.č. 1622/18 o výměře 3414 m2, p.č. 1646/33 o výměře 328 m2, oba v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště PharmDr. Karlu Krausovi, a to za cenu 25,- Kč/m2

•

nabytí nemovité kulturní památky (kostel sv. Rocha) na pozemku p.č. 1638 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště a pozemku p.č. 1638 o výměře 102 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od Římskokatolické
farnosti Uherské Hradiště - Sady, Solná cesta 41, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:48489034 formou
bezúplatného převodu

•

převod pozemku p.č. 800/432 o výměře 15 m2 v k.ú. Mařatice Petru a Mgr. Pavlíně Mikoškovým, a to za
cenu 200,- Kč/m2

•

zrušení usnesení ZM č. 127/X. ze dne 14.6.2004 v bodě 13 ve znění:
ZM po projednání schvaluje
následující směny částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště s doplatkem ve výši 2500,- Kč/m2 z rozdílu
směňovaných pozemků pro obě strany
z majetku Ireny Brimové, část pozemku p.č. 25/5 o výměře cca 53 m2 za část pozemku p.č. 25/21 o
výměře cca 51 m2
z majetku Dobromily Foltýnové, část pozemku p.č. 25/16 o výměře cca 32 m2 za část pozemku p.č. 25/21
o výměře cca 27 m2
z majetku společnosti KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Popovice 374, Popovice, PSČ 68604, IČ
25520971 části pozemků p.č. 25/9 a p.č. 25/10 o výměře cca 91 m2 za část pozemku p.č. 25/21 o výměře
cca 66 m2
z majetku Ing. Pavla Koželuhy a Radima Koželuhy, část pozemku p.č. 25/11 o výměře cca 33 m2 za část
pozemku p.č. 25/21 o výměře cca 25 m2
z majetku Ing. Jana Ksiazkiewicze, část pozemku p.č. 25/12 o výměře cca 29 m2 za část pozemku p.č.
25/21 o výměře cca 24 m2
z majetku manželů Ing. Rostislava Látala a Ing. Jany Látalové, části pozemků p.č. 25/17 a p.č. 25/13 o
výměře cca 53 m2 za část pozemku p.č. 25/21 o výměře cca 85 m2
z majetku manželů Zdeňka Foltýna a Dobromily Foltýnové, části pozemků p.č. 25/14 a p.č. 25/6 o výměře
cca 30 m2 za část pozemku p.č.25/21 o výměře cca 64 m2

•

ke schválení přechod některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, dle zák. č. 172/91 Sb., a to lesního
pozemku p.č. 459 o výměře 0,0217 ha v k.ú. Jarošov (dříve p.č. 1704, 1705 a 1707)

•

převod bytu č. 5 o velikosti 2+1 a výměře 55,36 m2 ve II. NP bytového domu č.p. 1118, ul. Štěpnická,
Uherské Hradiště dle níže uvedeného pořadí:

1. 25483/06 M.a R. Malenovští
2. 25704/06 Josef Hlavsa
3. 25964/06 Antonín Hejda
4. 25027/06 EURO CONCEPT,s.r.o.
5. 25769/06 Hana Rybarčáková
•

převod členského podílu v Bytovém družstvu Štěpnická 1163, Uh. Hradiště k bytu č. 29 o velikosti 3+1 a
výměře 64,65 m2 v V. NP bytového domu č.p. 1163, ul. Štěpnická, Uh. Hradiště dle níže uvedeného
pořadí:
1. 25481/06 M.a R. Malenovští
2. 24332/06 Tomáš Lopata
3. 25025/06 EURO CONCEPT,s.r.o.
4. 21729/06 David Maceček

•

směnu části pozemku pův. p.č. 824/1 - díl "a" o výměře 198 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou (dle GP č.
374-9/2006 ze dne 6.4.2006) z majetku města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ: 291471 za pozemek p.č. 838/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou z majetku
paní Martinákové s doplatkem 50,- Kč/m2

•

zrušení usnesení ZM č. 338/23/Z/2006 ze dne 19.6.2006 v bodě 15 ve znění:
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schvaluje
převod části pozemku p.č. 3023/84 o výměře 61 m2 a pozemku p.č. 3023/128 o výměře 73 m2 v k.ú.
Mařatice MUDr. Zdeňce Holáňové, MUDr. Parvine Gricové a MUDr. Ludmile Čerešňákové za kupní cenu
150,--Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 85/6 o výměře 802 m2, st.p.č. 34 o výměře 26 m2 a stavby na st.p.č. 34 vše v k.ú.
Uherské Hradiště od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, č.p.
390, Nové Město, 128 00 Praha, IČ: 69797111, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

nabytí pozemku st.p.č. 444/2 o výměře 2.921 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (nově dle geometrického plánu
1573-112/2006 ze dne 24.7.2006 st. p. č. 444/2 o výměře 679 m2, st. p. č. 444/7 o výměře 162 m2 a p.
č. 1540 o výměře 2080 m2) od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, č.p. 390, Nové Město, 12800 Praha, IČ: 69797111, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

odstoupení od kupní smlouvy na objekt ev.č. 5 na pozemku st.p.č. 721/3 o výměře 677 m2 a pozemku
st.p.č. 721/3 o výměře 677 m2 vše v k.ú. Uherské Hradiště v areálu býv. kasáren v Uherském Hradišti
uzavřené dne 27.3.2006 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
jako prodávajícím a Bc. Zdeňkem Pitrou jako kupujícím pro nedodržení termínu splatnosti kupní ceny

•

zrušení usnesení ZM č. 310/21/Z/2006 ze dne 13.2.2006 ve znění: "ZM schvaluje: převod objektu bez č.p.
/č.e. (č. 5) na pozemku st.p.č. 721/3 o výměře 677 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a pozemku st.p.č. 721/3 o
výměře 677 m2 v k.ú. Uherské Hradiště v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti panu Bc. Zdeňku
Pitrovi za kupní cenu 7 mil. Kč"

•

změnu usnesení ZM č. 256/18/Z/2005 ze dne 5.9.2005 v bodě 3.
původní znění:
ZM schvaluje
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
1 m2, p.č. 1377/17 o výměře 71 m2 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště, a to stávajícím uživatelům těchto
pozemků za kupní cenu 100,-Kč/m2
nové znění:
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
1 m2, p.č. 1377/17 o výměře 71 m2 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště, a to stávajícím uživatelům těchto
pozemků za kupní cenu 100,-Kč/m2 s výjimkou části pozemku p.č. 1379/51 - část "a" o výměře 39 m2 a
části pozemku p.č. 1377/19 - část "b" o výměře 114 m2 vše v k.ú. Babice u Uherského Hradiště (dle GP č.
616-47/2005 ze dne 18.4.2005 jsou části "a" a "b" sloučeny do parcely č. 1377/45 o výměře 153 m2),
jejichž uživateli jsou manž. Jiří a Ludmila Batůškovi

•

převod části pozemku p.č. 25/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1582-65/2006 ze dne
2.8.2006 p.č. 1541) Ing. Zdeňku Popovi, a to za cenu 3.500,- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 25/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1582-65/2006 ze dne
2.8.2006 p.č. 1542) společnosti GG ARCHICO s.r.o., Šromova 146, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:
96994432, a to za cenu 3.500,- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 25/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1582-65/2006 ze dne
2.8.2006 p.č. 1543) MUDr. Evě Dokoupilové, a to za cenu 3.500,- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 25/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1582-65/2006 ze dne
2.8.2006 p.č. 1544) Dušanu a Elišce Šedovým, a to za cenu 3.500,- Kč/m2

•

zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

•

převzetí novou příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště,
Purkyňova 494,
příspěvková organizace, práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům
zrušené příspěvkové organizace kraje v plném rozsahu, ve smyslu § 249 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku
práce, v platném znění.

•

z předložených variantních řešení rekonstrukce zatrubnění Vinohradského potoka variantu C

Purkyňova 494,

•

změnu koncepce regenerace dětských hřišť v Uherském Hradišti

•

změnu rozpočtu z důvodu zajištění finančních prostředů na 1. etapu a spolufinancování projektu Komunitní
plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti

•

Vyplacení odměn za zpracování ideových návrhů zúčastněným autorům ve výši 75 tis. Kč, v celkové výši
300 tis. Kč

neschvaluje
•

převod pozemků p.č. 69/2 o výměře 317 m2,
Uherského Hradiště PharmDr. Karlu Krausovi

•

převod části pozemku p.č. 796/40 o výměře cca 225 m2 v k.ú. Sady manželům Liboru a Mgr. Lence
Habartovým

•

snížení kupní ceny pozemku p.č. 291 o výměře 113 m2 v k.ú. Vésky panu Michalu Chvílovi

•

převod pozemku p.č. 3010/73 o výměře 494 m2 v k.ú. Mařatice Antonínu Šnajdarovi a Mgr. Evě
Šnajdarové

•

nabytí pozemků p.č. 1296/5 o výměře 353 m2, p.č. 1296/1 o výměře 912 m2, p.č. 1296/2 o výměře 1816
m2, p.č. 1296/3 o výměře 792 m2, p.č. 1296/4 o výměře 1060 m2, p.č. 1296/6 o výměře 67 m2 vše v
k.ú. Uherské Hradiště a pozemku p.č. 6112/574 o výměře 6650 m2 v k.ú. Staré Město od paní Vlasty
Janíkové

p.č.114/2 o výměře

194 m2 oba v k.ú. Jarošov u

vydává
•

obecně závaznou vyhlášku O stanovení míst a času, ve kterém lze provozovat výherní hrací přístroje

zřizuje
•

od 1. ledna 2007 příspěvkovou
příspěvková organizace

organizaci

Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště,

ukládá
•

radě města zabývat se možností nabytí "areálu Jarošovského pivovaru" v k. ú. Jarošov

•

radě města předložit ZM konanému v měsíci říjnu 2006 zprávu v této věci

Purkyňova 494,

