Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 9.6.2008
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
schválilo

•

závěrečný účet Města Uherské Hradiště za rok 2007

•

odepsání 5 nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 293 247,50
Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

ukončení členství města Uherské Hradiště v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy

•

dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2008

•

uzavření Smlouvy o úvěru č. 1165/08/LCD varianta a) s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 200 000 tis. Kč na
kapitálové výdaje města Uherské Hradiště v letech 2008 a 2009

•

převod části pozemku původní p.č. 125/6 o výměře 51 m2 (dle GP č. 645 - 7/2008 nově vzniklá p.č. 125/9
o celkové výměře 51 m2) v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, manželům Drahomírovi a Ivě Machalovým
za kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

převod části pozemku st.p.č. 71 o výměře 326 m2 (dle GP č. 1700-14/2008 nově vzniklá p.č. 1583 o
celkové výměře 326 m2) a pozemku p.č. 35 o výměře 352 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti
Reality Milenium s.r.o. za kupní cenu 4.500,-- Kč/m2 a s kaucí 300.000,-- Kč

•

převod pozemků p.č. 214/5 o výměře 25 774 m2 a p.č. 214/6 o výměře 3 874 m2, oba v k.ú. Javorovec,
panu Tomáši Jurákovi za kupní cenu 15,-- Kč/m2

•

převod pozemků p.č. 1684/201 o výměře 43 m2, p.č. 1684/202 o výměře 17 m2, p.č. 1684/200 o výměře
47 m2 a p.č. 1684/61 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; společnosti ALEUTA a.s.
za kupní cenu 370,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 314/9 o výměře 83 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, od Dr. Marie Arnoštové za kupní
cenu 19.920,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 323-68/2007 vyhotoveného dne 4.12. 2007 Ing. Šárkou
Kovaříkovou)

•

nabytí pozemku p.č. 572/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Vésky, od pana Ludvíka Dědka za kupní cenu 8.800,-Kč (kupní cena stanovena dle ZP č. 353-28/2008 vyhotoveného dne 25.3. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

převod části původního pozemku p.č. 741/1 o výměře 314 m2 (dle GP č. 1706-19/2008 nově vzniklá p.č.
741/14 o celkové výměře 314 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, Ing. Tomáši Hanáčkovi za kupní cenu 1.350,-Kč/m2

•

převod pozemku st.p.č. 92/3 o výměře 14 m2 a pozemku st.p.č. 399 o výměře 64 m2, oba v k.ú. Mařatice;
manželům Jaroslavu a Miloslavě Hájkovým za kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 1059/67 o výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od paní Yvony Chlachulové za
kupní cenu 5.138,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 354-29/2008 vypracovaného dne 27.3. 2008 Ing. Šárkou
Kovaříkovou)

•

zrušení usnesení ZM č. 52/V. ze dne 25.8. 2003 v bodě 5., a to ve znění: ZM schvaluje převod části p.č.
2065/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Mařatice paní Ivaně Baroňové, a to s břemenem přístupu k
sousednímu pozemku p.č. 825/1 za kupní cenu 500,-- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem s
podmínkou zbudování výhybny pro auta

•

uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, a společností PEQ Invest s.r.o. týkající se převodu
pozemku p.č. 3000/125 o výměře 73 m2, části původního pozemku p.č. 3000/117 o výměře 796 m2 (dle
GP č. 2025-10/2008 nově vzniklé p.č. 3000/264 o celkové výměře 561 m2 a p.č. 3000/265 o celkové
výměře 235 m2) a části původního pozemku p.č. 3000/229 o výměře 162 m2 (dle GP č. 2025-10/2008
nově vzniklá p.č. 3000/266 o celkové výměře 162 m2), vše v k.ú. Mařatice; za kupní cenu 1.200,-- Kč/m2
a kaucí 1.500.000,-- Kč s podmínkou kolaudace stavby bytových domů "Sluneční terasy" do tří let od
podpisu této kupní smlouvy, v opačném případě možnost zpětného odkupu pozemků městem Uherské
Hradiště za kupní cenu 1.200,-- Kč/m2 a propadnutí kauce

•

změnu usnesení ZM č. 71/6/Z/2007 ze dne 20.8. 2007 v odst. I. v bodě 6., a to následovně:

•

původní znění: ZM schvaluje nabytí id. 1/2 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 620 m2, p.č. 3058/5 o výměře 2 m2 a p.č. 3058/7 o výměře 54 m2,
vše v k.ú. Mařatice, od Františka Májíčka za kupní cenu 114.200,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 160440/2005 vyhotoveného dne 12.6. 2005 Ing. Janem Tomáškem )

•

nové znění: ZM schvaluje nabytí id. 1/2 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 620 m2, p.č. 3058/5 o výměře 2 m2 a p.č. 3058/7 o výměře 54 m2, vše v

k.ú. Mařatice, od Františka Májíčka za kupní cenu 138.845,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 1824-30/2008
vyhotoveného dne 24.5. 2008 Ing. Janem Tomáškem)

•

změnu usnesení ZM č. 141/11/Z/2008 ze dne 14.4. 2008 v odst. I. v bodech 1. - 20., a to následovně:

původní znění: ZM schvaluje

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě
č.p. 860, Uherské Hradiště

nové znění: ZM schvaluje

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 860, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 1034 a 1035, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 1036, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 1037, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 881, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 882, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 997, Uherské Hradiště

•

nabídku převodu bytů a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytových jednotek v bytovém domě č.
p. 998, 999, Uherské Hradiště

Pozn: vzhledem k velkému množství nabídek převodu bytů a uzavření budoucích kupních smluv na převod
bytových jednotek se současnými nájemci ve výše vyjmenovaných budovách, a tudíž i rozsáhlosti materiálu,
publikujeme usnesení ve zkrácené verzi; usnesení v plném znění je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě
v Uh. Hradišti.

•

doplnění "Investičního záměru - rekonstrukce budovy kina Hvězda v Uherském Hradišti pro multifunkční
využití" o stavební objekt amfiteátr v exteriéru

•

realizaci "Investičního záměru - rekonstrukce budovy kina Hvězda v Uherském Hradišti pro multifunkční
využití" v rozsahu vymezeném projektem "Městské kulturní centrum Hvězda" v případě podpory projektu
ze zdrojů ROP Střední Morava, podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit

•

komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013, dle předloženého návrhu

•

koncepci partnerských vztahů města Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu

•

dohody o spolupráci s městy Trenčín, Bridgwater, Mayen, Priverno, Krosno, Skalica, Písek, dle
předložených návrhů

•

plán práce Zastupitestva města Uh. Hradiště na II. pololetí roku 2008

vzalo na vědomí

•

zprávu o činnosti Rady města

•

informaci o odepsání 42 nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti, v celkovém objemu
136 432,- Kč

•

plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2008

neschválilo

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 408 m2 v k.ú. Mařatice, Ing. Zdeňkovi a Janě Opluštilovým za
kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 3016/72 o výměře 352 m2 a p.č. 3016/50 o výměře 166 m2, oba v k.ú. Mařatice; od
Antonína a Anny Macháčkových

•

nabytí budovy ev.č. 5 umístěné na pozemku p.č. 721/3 o výměře 677 m2 a pozemku p.č. 721/3 o výměře
677 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště (objekt bývalých kasáren v Uherském Hradišti); od společnosti
MONTECO, spol. s r.o. za kupní cenu 7.450.000,-- Kč

neschválilo ke zveřejnění

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 208, ulice Leoše Janáčka, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 455, ulice Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště

souhlasilo

•

s celoročním hospodařením Města Uherské Hradiště za rok 2007, a to bez výhrad

pověřilo

•

starostu města podpisem smluv týkajících se poskytnutí úvěru

•

starostu města Uh. Hradiště Ing. Libora Karáska jednáním ve věci odkoupení objektu bývalé věznice
umístěného na pozemcích p.č. 328/4 a 328/2 v k.ú. Uherské Hradiště a nemovitostí s tímto objektem
souvisejících od České republiky

•

jednáním ve věci uvolnění prostor v budově na ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti užívaných v
současné době pro potřeby Městského úřadu v Uherském Hradišti, a to v termínu do 31. 12. 2010 za
současného vyplacení příspěvku podle zákona č. 314/2002 Sb., v platném znění

zřídilo

•

fond sociální pomoci a prevence

stanovilo

•

pro rok 2008 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální částkou ve výši 250,-Kč/hod.

rozhodlo

•

o prominutí části smluvní pokuty zhotoviteli uměleckých děl Petru Novákovi, a to ve výši Kč.342 659,- Kč
dle předloženého návrhu

udělilo

•

cenu města za rok 2007 panu Zdeňku Pilátovi a Ing. Karlu Žallmannovi

