Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 12.
2007
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
schválilo

•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2007 má tuto skladbu: viz
příloha č. 1

•

společnosti CTZ s.r.o., investiční dotaci ve výši 500 tis. Kč, účelově určenou na budování horkovodu pro
průmyslovou zónu Jaktáře.

•

Rozpočet města na rok 2008 takto: viz příloha č. 1

•

odepsání 13 nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 1 686
821,90 Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2009 až 2013 takto: viz příloha č. 1

•

převod části pozemku původní p.č. 3023/23 o výměře 204 m2 (dle GP č. 1934-13/2007 nově vzniklá p.č.
3023/143 o výměře 204 m2) v k.ú. Mařatice, společnosti Reality Milenium s.r.o., za kupní cenu 900,-Kč/m2

•

převod pozemku p.č. 289/13 o výměře 298 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, manželům Renatě a Jaroslavu
Novotným, bezúplatně

•

převod pozemků p.č. 378/19 o výměře 6 m2, p.č. 289/7 o výměře 408 m2, p.č. 289/10 o výměře 47 m2,
p.č. 668/12 o výměře 81 m2, p.č. 668/17 o výměře 91 m2, p.č. 668/18 o výměře 30 m2, p.č. 668/19 o
výměře 14 m2, p.č. 668/20 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, Zlínskému kraji, bezúplatně

•

nabytí pozemků p.č. 285/1 o výměře 55 m2, p.č. 285/2 o výměře 29 m2, p.č. 285/3 o výměře 71 m2, p.č.
378/17 o výměře 1 042 m2, p.č. 445 o výměře 192 m2, p.č. 378/20 o výměře 59 m2, p.č. 289/9 o výměře
921 m2, p.č. 289/15 o výměře 30 m2, p.č. 289/16 o výměře 14 m2, p.č. 658/8 o výměře 294 m2, p.č.
658/9 o výměře 277 m2, p.č. 668/13 o výměře 108 m2, p.č. 668/14 o výměře 208 m2, p.č. 668/15 o
výměře 56 m2, p.č. 668/16 o výměře 204 m2, p.č. 289/8 o výměře 968 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště;
z vlastnictví Zlínského kraje, bezúplatně

•

převod a likvidaci železného oplocení přední části bývalých kasáren v Uherském Hradišti se zachováním
betonových a zděných konstrukcí za celkovou kupní cenu 500,-- Kč a převod PZ desek z betonového
oplocení bývalých kasáren v Uherském Hradišti za celkovou kupní cenu 1.000,-- Kč, panu Pavlu Ondříškovi

•

nabytí nefunkčního plynovodu umístěného na pozemku p.č. 653/9 (ulice Nádražní) v délce 170 m, na
pozemku p.č. 653/23 (Masarykovo náměstí) v délce 110 m, na pozemku p.č. 653/24 (ulice Prostřední) v
délce 12 m, na pozemku p.č. 653/26 (ulice Šromova) v délce 15 m a na pozemku p.č. 653/32 (ulice
Havlíčkova) v délce 141 m, vše v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.,
bezúplatně

•

převod části pozemku st.p.č. 25/4 o výměře 25 m2 (dle GP č. 1664-42/2007 nově vzniklá p.č. 1573 o
celkové výměře 25 m2) v k.ú. Uherské Hradiště; Zdeňkovi a Dobromile Foltýnovým, za kupní cenu 3.500,-Kč/m2

•

směnu pozemku p.č. 3016/28 o výměře 1 712 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví MUDr. Čestmíra
Vlachynského, za část pozemku původní p.č. 3016/18 o výměře 800 m2 (dle GP č. 1970-45/2007 nově
vzniklá p.č. 3016/79 o celkové výměře 800 m2) v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, bez
doplatku

•

převod pozemku st.p.č. 2376 o výměře 171 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
za kupní cenu 171.000,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 3490-291/2007 vypracovaného dne 15.8. 2007
znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.)

•

převod části pozemku p.č. 3016/32 o výměře 8 729 m2 (dle GP 1935-35/2007 nově vzniklá parcela rovněž
označena č. 3016/32 o celkové výměře 8 729 m2) v k.ú. Mařatice, společnosti EVPÚ Defence s.r.o., za
kupní cenu 350,-- Kč/m2, s kaucí 800.000,-- Kč a uhrazením poměrné části nákladů na vypracování GP

•

nabytí části pozemku původní p.č. 85/4 o výměře 234 m2 (dle GP č. 1670-53/2007 nově vzniklé parcely č.
85/4 o výměře 198 m2 a st.p.č. 2770 o výměře 36 m2), vše v k.ú. Uherské Hradiště, od České republiky,
právo hospodaření: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu dle znaleckého
posudku

•

nabytí objektu č.p. 60 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 193 a pozemku p.č. 193 o výměře 425 m2, vše
v k.ú. Mařatice; od p. Oldřicha Němce, za celkovou kupní cenu 3.633.840,-- Kč

•

nabytí části pozemku p.č. 808 o výměře 134 m2 (dle GP č. 1966-46/2007 nově vzniklá st.p.č. 2108 o
celkové výměře 134 m2) v k.ú. Mařatice; od Ing. Anny Žídkové, za kupní cenu 1.240,-- Kč/m2 (celková
kupní cena je 166.160,-- Kč); za podmínky nabytí objektu č.p. 60 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 193
a pozemku p.č. 193 o výměře 425 m2, vše v k.ú. Mařatice; od p. Oldřicha Němce

•

nabytí části pozemku původní p.č. 1136/1 o výměře 10 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
1136/4 o celkové výměře 10 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Marcely Hovůrkové, za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/46 o výměře 90 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/48 o celkové výměře 90 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Ireny Habartové, za kupní cenu 124,24 Kč/m2;
cena stanovena dle ZP č. č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/106 o výměře 477 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/174 o celkové výměře 477 m2) v k.ú. Mařatice; od pana Petra Sakrajdy, za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/107 o výměře 285 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/172 o celkové výměře 285 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2 a pozemku p.č. 2063/11 o celkové
výměře 42 m2 za kupní cenu 240,-- Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; vše od pana Zdeňka Omelky, ceny
stanoveny dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/108 o výměře 740 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/171 o celkové výměře 740 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2, pozemku p.č. 2063/12 o celkové
výměře 81 m2 za kupní cenu 240,-- Kč/m2 a pozemku p.č. 3022/169 o celkové výměře 152 m2 za kupní
cenu 124,24 Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; vše od paní Milady Pučalíkové, ceny stanoveny dle ZP č. 30651/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/2 o výměře 1 248 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/51 o celkové výměře 1 248 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2 a části pozemku p.č. 3009/2 o výměře
50 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č. 3009/52 o celkové výměře 50 m2) za kupní cenu 32,-Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; od paní Jany Chlachulové, ceny stanoveny dle ZP č. 306-51/2007
vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/45 o výměře 495 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/49 o celkové výměře 495 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Libuše Bělochové, za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/94 o výměře 99 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/175 o celkové výměře 99 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Marie Perničkové, za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/47 o výměře 685 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/50 o celkové výměře 685 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Zdeňky Šilerové, za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

převod části pozemku p.č. 430/1 o výměře 127 m2 (dle GP č. 660-48/2007 nově vzniklá p.č. 430/27 o
celkové výměře 127 m2) v k.ú. Sady, Karlovi a Bronislavě Tomanovým, za kupní cenu 150,-- Kč/m2 a
uhrazením nákladů spojených s převodem

•

převod části pozemku p.č. 741/4 o výměře 2 m2 (dle GP č. 1656-0/2007 se část pozemku p.č. 741/4 o
výměře 2 m2 stala součástí pozemku p.č. 737/4 o celkové výměře 580 m2) v k.ú. Uherské Hradiště,
Romanovi a Pavle Mitáčkovým, za kupní cenu 500,-- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 612 o výměře 108 m2 (dle GP č. 1671-50/2007 nově vzniklá p.č. 612/2 o
celkové výměře 108 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, od Povodí Moravy, s.p., za kupní cenu 240,-- Kč/m2
(cena stanovena dle ZP č. 1993-292/2007 vyhotoveného dne 31.10. 2007 Ing. Pavlem Nenálem)

•

nabytí chráničky - trubky HDPE pro metropolitní síť umístěné na částech pozemků p.č. 1059/1 v délce 287
bm, p.č. 1381 v délce 17 bm, p.č. 1059/16 v délce 29 bm, p.č. 110/14 v délce 17 bm, p.č. 110/15 v délce
82 bm, p.č. 110/11 v délce 66 bm, st.p.č. 553 v délce 33 bm, p.č. 1369/2 v délce 8 bm, p.č. 110/16 v
délce 102 bm, p.č. 652/2 v délce 3 bm, p.č. 652/6 v délce 14 bm, p.č. 652/5 v délce 56 bm, p.č. 652/7 v
délce 26 bm, p.č. 1372 v délce 59 bm, p.č. 653/46 v délce 5 bm, p.č. 115 v délce 136 bm, p.č. 653/45 v
délce 2 bm, p.č. 122/3 v délce 7 bm, p.č. 653/44 v délce 2 bm, p.č. 653/29 v délce 7 bm, p.č. 151/10 v
délce 121 bm, p.č. 151/1 v délce 45 bm, p.č. 1421 v délce 71 bm, p.č. 162/1 v délce 3 bm, p.č. 652/13 v
délce 33 bm, p.č. 652/12 v délce 8 bm, p.č. 656/2 v délce 2 bm, p.č. 656/3 v délce 7 bm, p.č. 656/4 v
délce 1 bm, p.č. 656/1 v délce 162 bm, p.č. 178/2 v délce 6 bm, p.č. 217/2 v délce 30 bm, p.č. 217/1 v
délce 95 bm, p.č. 241/1 v délce 43 bm, p.č. 293/1 v délce 14 bm, p.č. 1458/1 v délce 310 bm, vše v k.ú.
Uherské Hradiště a části pozemku p.č. 3164/1 v délce 32 bm v k.ú. Mařatice; od společnosti ČD Telematika, za kupní cenu 57.745,-- Kč včetně DPH

•

odpověď na žádost o rozšíření obecně závazné vyhlášky dle přiloženého návrhu.

•

revidované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště dle předloženého
návrhu

•

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při pořádání Letní filmové školy s Asociací českých filmových
klubů, o.s. dle přiloženého návrhu.

•

uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci se společností Filmfest s.r.o., Zlín dle předloženého návrhu

•

smlouvu o spolupráci při financování, tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce.

•

strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020

•

zapojení města Uherské Hradiště do realizace městské úrovně Strategie prevence kriminality vlády ČR na
léta 2008 – 2011

•

plán práce Zastupitelstva města na I. pololetí roku 2008

schválilo ke zveřejnění

•

převod bytů v bytovém domě č. p. 764, ul. Prokopa Holého, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o třech vchodech č. p. 911, č. p. 912 a č. p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o dvou vchodech č.p. 972 a č. p. 973, ul. Sadová, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o třech vchodech č.p. 991, č.p. 992 a č.p. 993, ul. Sadová a ul. V. Vaculky,
Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 420, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. o čtyřech vchodech 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, ul. Louky,
Uherské Hradiště

vzalo na vědomí

•

zprávu o činnosti Rady města

•

plnění rozpočtu města za leden až září 2007

•

informaci o odepsání 100 nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti, v celkovém objemu
74 901,- Kč

neschválilo

•

převod pozemků p.č. 6046/9 o výměře 3 375 m2 a p.č. 6046/422 o výměře 51 m2, oba v k.ú. Staré
Město, panu Zdeňkovi Otrubovi, za kupní cenu 291,80 Kč/m2

•

vydání obecně závazné vyhlášky, kterou by docházelo k rozšíření míst provozování výherních hracích
přístrojů vymezených v obecně závazné vyhlášce č. 8/2006 o stanovení míst a času, ve kterém lze
provozovat výherní hrací přístroje

•

vstup města Uherské Hradiště do Sdružení místních samospráv ČR.

vydalo

•

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení školských obvodů spádových základních škol.

•

obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
zněčišťování ve městě Uherské Hradiště

zrušilo

•

usnesení zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 78/6/Z/2007 ze dne 20.8.2007, jímž bylo schváleno
Univerzitě Palackého v Olomouci poskytnutí příspěvku na vybavení Centra celoživotního vzdělávání
speciální technikou či technologií nebo na další náklady potřebné k zajištění realizace studijních programů v
Uherském Hradišti, a to ve výši shodné s nájemným uhrazeným Univerzitou Palackého v Olomouci za
užívání Centra celoživotního vzdělávání v roce 2007.

•

usnesení ZM č. 87/7/Z/2007 ze dne 8.10. 2007 v odst. I. v bodě 5., ve znění: ZM schvaluje převod části
pozemku p.č. 3016/32 o výměře 2 005 m2 (dle GP č. 1935-35/2007 nově vzniklá p.č. 3016/75 o výměře 2
005 m2) v k.ú. Mařatice, panu Jiřímu Skupinovi, za kupní cenu 350,-- Kč/m2 s kaucí 150.000,- Kč a
úhradou poměrných nákladů na vypracování GP

uložilo

•

Radě města předložit na zasedání Zastupitelstva města ekonomickou analýzu investičních úprav krytého
plaveckého bazénu s vyjádřením energetických úspor pro provoz KPB na základě uzavřené smlouvy města
se společností MVV EPS s.r.o.

•

Radě města předložit na zasedání Zastupitelstva města informaci k pronájmu nebytových prostor v objektu
čp.21 (na Masarykově nám., Klášterní vinárna) v souvislosti s odepsáním pohledávky za spol. T.I.C. s.r.o.

•

Radě města předložit na zasedání Zastupitelstva města návrhy koncepčních opatření, které by snížily běžné
výdaje města Uh. Hradiště, a to v souladu s usnesením Rady města č. 372/23/R/2007 tak, aby podíl
běžných výdajů, snížený o úroky z invest. akcí, nepřekročil 95% běžných příjmů.

