Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 7.
2008
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
schvaluje

•

podle § 84 odst. 1, odst. 2 písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
čtvrtou změnu rozpočtu města dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2008 má tuto
skladbu: viz příl. č. 1:celkový rozpočet města na rok 2008 má tuto skladbu:

•

příjmy celkem 758 188,9 tis. Kč

•

výdaje celkem 975 819,9 tis. Kč

•

financování 217 631,0 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:
1.

změnou stavu dlouhodobých půjček města -24 928,7 tis. Kč

2.

snížením portfolia u správců cenných papírů ve výši 225 000,0 tis. Kč

3.

snížením finančních prostředků města o částku ve výši 17 559,7 tis. Kč

•

podle § 84 odst. 1, odst. 2 písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
převod budovy event. č. 20 na pozemku st. p. č. 520/20, pozemku st. p. č. 520/20 o výměře 733 m2
a části pozemku p. č. 3164/1 o výměře 615 m2 (dle GP č. 2049 - 33/2008 nově vzniklá p. č. 3164/48
o celkové výměře 615 m2), vše v k.ú. Mařatice, v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti,
společnosti MARLIN, s. r. o. za kupní cenu 4 050 000,- Kč

•

podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů změnu usnesení
ZM č. 137/11/Z/2008 ze dne 14. 4. 2008 v odst. I., bodě 2

1.

Původní znění: ZM schvaluje nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové
jednotky č. 752/02 o velikosti 2+1 umístěné v levém vchodě v I. NP v budově č. p. 752 na pozemku st. p.
č. 971 o výměře 337 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5664/68998 na společných částech budovy
č. p. 752 na pozemku st.p.č. 971 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5664/68998 na pozemku st. p. č.
971 o výměře 337 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Růženy a Stanislava
Kašných, za kupní cenu 297 491,- Kč

2.

Nové znění: ZM schvaluje nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové
jednotky č. 752/02 o velikosti 2+1 umístěné v levém vchodě v I.NP v budově č. p. 752 na pozemku st. p.
č. 971 o výměře 337 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5664/68998 na společných částech budovy
č. p. 752 na pozemku st. p. č. 971 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5664/68998 na pozemku st. p. č.
971 o výměře 337 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Růženy Kašné, za kupní cenu
297 491,- Kč

•

podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace
z Fondu sociální pomoci a prevence na rok 2008 následovně:
1.

Sdružení Podané ruce, o. s. - Kontaktní centrum Charáč: 220 000- Kč

2.

Středisko rané péče SPRP Brno: 15 000,- Kč

3.

Centrum služeb postiženým Zlín - Centrum soc. služeb Ergo Uh. Hradiště: 100 000,- Kč

4.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých - Poradenské centrum SNN v ČR: 40 000,- Kč

5.

Středisko rané péče EDUCO Zlín, o. s.: 30 000,- Kč

6.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje: 40 000,- Kč

7.

Akropolis, o. s.: 45 000,- Kč

8.

Oblastní charita UH - Agentura podporovaného zaměstnávání: 21 200,- Kč

9.

Oblastní charita UH - Centrum osobní asistence: 50 000,- Kč

10. Oblastní charita UH - Denní centrum sv. Ludmily: 107 500,- Kč
11. Oblastní charita UH - Dobrovolnické centrum: 50 000,- Kč
12. Oblastní charita UH - Chráněná dílna: 292 460,- Kč
13. Oblastní charita UH - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP: 14 000,- Kč
14. Oblastní charita UH - Občanská poradna: 54 000,- Kč
15. Oblastní charita UH - terénní služba: 82 040,- Kč

16. Klub důchodců UH: 20 000,- Kč
17. Diakonice ČCE - středisko Cesta: 200 000,- Kč
18. Maltézská pomoc, o. p. s.: 80 000,- Kč

