Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 20. 4. 2009
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
schválilo

•

•

rozpočtové opatření č. 3 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2009 má tuto skladbu:
Příjmy celkem:

858 861,0 tis. Kč

Výdaje celkem:

1 058 208,6 tis. Kč

Financování:

199 347,6 tis. Kč

financování bude vypořádáno těmito položkami:
1.

změnou stavu dlouhodobých půjček města - 41 910,7 tis. Kč

2.

snížením fin. prostředků města o částku ve výši 91 258,3 tis. Kč

3.

čerpáním úvěru 150 000,0 tis. Kč

4.

portfolio u správců cenných papírů nepoužito

•

závazné ukazatele plnění rozpočtu pro radu města tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě

•

Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Sady neinvestiční příspěvek na opravu kostela Panny Maria
růžencové v Jarošově ve výši 150 tis. Kč

•

účelové dotace na provoz veřejných knihoven 62 obcím v celkovém objemu 4 995 tis. Kč dle návrhu
uvedeném v příloze důvodové zprávy

•

bezúplatné nabytí pozemků p. č. 656/7 o výměře 195 m2, p. č. 656/6 o výměře 834 m2, p. č. 652/1 o
výměře 198 m2, p. č. 652/3 o výměře 700 m2, p. č. 652/13 o výměře 365 m2, p. č. 652/12 o výměře 272
m2, p. č. 656/3 o výměře 62 m2, p. č. 656/2 o výměře 76 m2, p. č. 652/11 o výměře 8 m2, p. č. 656/4 o
výměře 4 m2, p. č. 652/14 o výměře 2 m2 a p. č. 652/10 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště od
Zlínského kraje

•

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 300/6 o výměře 2 050 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od Zlínského kraje

•

změnu usnesení ZM č. 355/25/Z/2006 ze dne 28.8. 2006 v odst. I. v bodě 10., a to následovně:

•

původní znění: ZM schvaluje 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, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

nové znění: ZM schvaluje 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 za celkovou kupní cenu 1 660 000,- Kč

•

převod pozemku p. č. 420/6 o výměře 83 m2 v k. ú. Mařatice manželům Zdeňkovi a Marii Vlachynským za
kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku p. č. 420/5 o výměře 89 m2 v k. ú. Mařatice manželům Ing. Josefu a Ing. Janě Klvačovým
za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku st. p. č. 2063/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště paní Daně Nevečeřalové za
kupní cenu 400,- Kč/m2

•

směnu pozemku p. č. 562/4 o výměře 40 m2 (dle GP č. 306-47/2008 díl "g" o výměře
výměře 35 m2) a části pozemku p. č. 385 o výměře 39 m2 (dle GP č. 306-47/2008 díl
m2), oba ve vlastnictví pana Antonína Vlachynského za část pozemku p. č. 387 o výměře
306-47/2008 díl "b" o výměře 73 m2), ve vlastnictví Města Uherské Hradiště, vše v
doplatku s tím, že náklady za vypracování GP uhradí město Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 325/3 o výměře 320 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p. č. 325/126 o
celkové výměře 320 m2) v k. ú. Mařatice manželům Jarmile a Petru Vlachynským, za kupní cenu 150,Kč/m2

•

nabytí pozemku p. č. 537/5 o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Ludmily
Dvořákové za kupní cenu 350,- Kč/m2

•

bezúplatný převod pozemku p. č. 662/7 o výměře 528 m2 v k. ú. Uherské Hradiště Zlínskému kraji

5 m2 a díl "c" o
"e" o výměře 39
73 m2 (dle GP č.
k.ú. Vésky; bez

•

převod pozemku p. č. 562/17 o výměře 11 m2 v k. ú. Vésky paní Anně Hráčkové za kupní cenu 150,-Kč/m2

•

uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku st. p. č. 25/21 o výměře cca 40 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, panem Martinem
Hanákem, společností KOVOKON Popovice s.r.o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem Koželuhou, Ing.
Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou Látalovou, panem Zdeňkem Foltýnem a paní
Dobromilou Foltýnovou za kupní cenu 3 500,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p. č. 388 o výměře 45 m2 (dle GP č. 421 - 8/2009 nově vzniklá p. č. 388/2 o celkové
výměře 45 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou od pana Dalibora Snopka za celkovou kupní cenu 15 004,- Kč
(cena stanovena dle ZP č. 424-99/2008 vyhotoveného dne 5. 11. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

nabytí části pozemku p. č. 3164/16 o výměře 200 m2 (dle GP č. 2105 - 7/2009 nově vzniklá p. č. 3164/71
o celkové výměře 200 m2) v k. ú. Mařatice od společnosti Residence Kasárna, s.r.o. za celkovou kupní
cenu 1,- Kč

•

nabytí pozemku p. č. 4113 o celkové výměře 2 246 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od pana
Františka Daníčka za kupní cenu 50,- Kč/m2

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2007/142/SMM uzavřené dne 27. 3. 2007 mezi městem
Uherské Hradiště a společností STAVBY, a.s. dle přiloženého návrhu Dodatku č. 2

•

bezúplatné nabytí budovy č. p. 1371 na pozemku st. p. č. 1570 a stavby dětského dopravního hřiště na
pozemku p. č. 858/32 a p. č. 858/70 se všemi součástmi a příslušenstvím (tj. mobilní buňkou, vozovkami,
přípojkou vody, přípojkou kanalizace, elektrickou přípojkou a oplocením), vše v k. ú Mařatice, od České
republiky, právo hospodaření s majetkem státu Centrum služeb pro silniční dopravu

•

převod části pozemku st. p. č. 298 o výměře 55 m2 (dle GP č. 2113-18/2009 nově vzniklá p. č. 298/1 o
celkové výměře 55 m2) v k. ú. Mařatice, panu Zdeňku Smutnému za kupní cenu 1.000,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku původní p. č. 324/1 o výměře 99 m2 (dle GP č. 2069-40/2008 nově vzniklá p. č.
324/5 o celkové výměře 82 m2 a nově vzniklá p. č. 324/6 o celkové výměře 17 m2), části pozemku
původní p. č. 3150/13 o výměře 9 m2 (dle GP č. 2069-40/2008 označena jako díl "a" o výměře 9 m2 nově
vzniklé p. č. 3150/17 o celkové výměře 11 m2) a části pozemku původní p. č. 3156/1 o výměře 2 m2 (dle
GP č. 2069-40/2008 označena jako díl "b" o výměře 2 m2 nově vzniklé p. č. 3150/17 o celkové výměře 11
m2), vše v k. ú. Mařatice, od pana Dušana Komnackého za kupní cenu 350,- Kč/m2 s podmínkou zrušení
předkupního práva a ukončení exekucí předmětných pozemků zapsaných na LV 4098

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2007/270/SMM uzavřené dne 4. 5. 2007 mezi městem Uherské
Hradiště a společností původně PSJ Slovácko, spol. s r.o., nyní PS Slovácko, spol. s r.o. dle přiloženého
návrhu Dodatku č. 1

•

doplnění ZÁSAD PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ V MAJETKU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ o
odstavec č. 9, článku VII. Postup při koupi bytového domu, bytu v tomto znění: "V případě, že všichni
nájemci, kterým byla zaslána cenová nabídka, projeví s touto svůj souhlas, a to ověřenými podpisy na
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a složením částky dle bodu 5, čl. VII., a nedojde k úhradě
prodejní ceny maximálně 10% nájemníků ve stanovené lhůtě, bude postupováno přiměřeně podle § 22,
odst. 1 a 2, zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, zákon o vlastnictví bytů, a to s účinností od 20. 4.
2009". Takto doplněné "ZÁSADY" se budou vztahovat k bytovým domům a bytům uvedeným v Příloze č. 1
"ZÁSAD", nepřevedeným ke dni 20. 4. 2009.

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 861/11 o velikosti
3+1 umístěné ve vchodě č. p. 861 ve IV.NP v budově č. p. 860 a č. p. 861 na pozemku st. p. č. 1295 o
výměře 250 m2 a st. p. č. 1294 o výměře 249 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/164705 na
společných částech budovy č. p. 860 a č. p. 861 na pozemcích st. p. č. 1295 a st. p. č. 1294 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8434/164705 na pozemcích st. p. č. 1295 o výměře 250 m2 a st. p. č.
1294 o výměře 249 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Davida Dohnala za kupní cenu 353
748,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 991/5 o velikosti
4+1 umístěné ve II.NP v budově č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2,
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
10039/244676 na společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253
a spoluvlastnického podílu o velikosti 10039/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k.ú. Mařatice; do výlučného vlastnictví
Petra Chmelaře za kupní cenu 342 904,- Kč

•

změnu usnesení ZM č. 207/15/Z/2008 ze dne 13. 10. 2008 v odst. I., bodě č. 23: původní znění bodu č.
23- ZM schvaluje: Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č.
973/11 o velikosti 3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích
st. p. č.1285 o výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
7636/177263 na společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č. 1285 a st. p. č.
1286 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7636/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o výměře 326 m2 a

st. p. č. 1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do podílového spoluvlastnictví Růženy Helisové a
Lubomíra Helise za kupní cenu 288 052,- Kč

•

nové znění bodu č. 23 - ZM schvaluje: Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod
bytové jednotky č. 973/11 o velikosti 3+1 umístěné ve 4. NP ve vchodě č. p. 973 v budově č. p. 972 a č. p.
973 na pozemcích st. p. č.1285 o výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 7636/177263 na společných částech budovy č. p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st. p. č.
1285 a st. p. č. 1286 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7636/177263 na pozemcích st. p. č. 1285 o
výměře 326 m2 a st. p. č. 1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlastnictví Marka
Světničky za kupní cenu 288 052,- Kč

•

uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy" na bytovou jednotku 1260/41 o velikosti 1+kk,
výměře 62,90 m2, umístěné v V. NP v budově č. p. 1257, 1258, 1259 a 1260, na pozemku st. p. č. 2655/1
o výměře 639 m2 a st. p. č. 2655/2 o výměře 971 m2 v k. ú. Uherské Hradiště se stávajícím nájemcem
Antonínem Tvrdoněm po zaplacení zálohy na kupní cenu ve výši 571 100,- Kč dle "Podmínek prodeje a
provozu bytového domu Štěpnická", které byly schváleny usnesením ZM č. 101/IX. ze dne 18. dubna 2000

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/1 o velikosti
1+1 umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 6759/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6759/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Emílie Hubinkové za kupní cenu 230 539,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/2 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4015/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4015/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Štefana Stančíka za kupní cenu 149 588,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/3 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 3970/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3970/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Ing. Daniela Krajíčka za kupní cenu 135 705,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/4 o velikosti
1+kk umístěné v I.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4238/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4238/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Libora Schonbauma za kupní cenu 155 995,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/5 o velikosti
1+1 umístěné v I.NP v budově č.p. 420 na pozemku st.p.č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5703/48516 na společných částech budovy č.p. 420 na pozemku st.p.č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5703/48516 na pozemku st.p.č. 596 o výměře 561 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Dany Michalcové, trvale bytem Rostislavova 420, 686 01
Uherské Hradiště, za kupní cenu 196.276,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/6 o velikosti
1+1 umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5604/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5604/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Zory Kollerové za kupní cenu 209 182,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/7 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4372/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4372/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Miroslava Hartvicha za kupní cenu 149 122,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/8 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4078/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4078/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Ivy Rechtigové za kupní cenu 141 024,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/9 o velikosti
1+kk umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 4080/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4080/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Magdalény Chvojkové za kupní cenu 139 163,- Kč

•

nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 420/10 o velikosti
1+1 umístěné v II.NP v budově č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2 a spoluvlastnického

podílu o velikosti 5697/48516 na společných částech budovy č. p. 420 na pozemku st. p. č. 596 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5697/48516 na pozemku st. p. č. 596 o výměře 561 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Viery a Václava Pavlicových za kupní cenu 194 316,- Kč

•

změnu usnesení ZM č. 135/11/Z/2008 ze dne 14. 4. 2008:

•

původní znění: "zastupitelstvo města schvaluje: vzor nabídky převodu bytu a vzor budoucí kupní smlouvy
na převod bytové jednotky, dle přílohy"

•

nové znění: "zastupitelstvo města schvaluje: vzor nabídky převodu bytu, vzor budoucí kupní smlouvy na
převod bytové jednotky, upravený vzor kupní smlouvy na převod bytové jednotky, dle přílohy"

•

využití státní finanční podpory 820 000,- Kč na obnovu kulturních památek v roce 2009 v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón takto: na obnovu obřadní
síně radnice, Masarykovo náměstí 19: 3 915 835,- Kč z Rozpočtu města, 820 000,- Kč z Programu
regenerace MPR a MPZ, celkem 4 735 835,- Kč

•

pořízení nového územního plánu Uherské Hradiště

•

podání přihlášky do výběrového řízení na místo konání konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska v roce 2010

•

další aktivní postup města při přípravě přírodního rekreačního areálu Rochus dle předloženého
harmonogramu

•

zpracování projektové dokumentace pro realizaci dílčího tématu "Komponovaná krajina Rochus" dle
přiloženého návrhu v optimální variantě do 30. 4. 2010

•

udělení čestného ocenění města Uherské Hradiště DŮM ROKU 2008 rekonstruovanému objektu Restaurace a hotel U Hejtmana Šarovce

•

poskytnutí daru ve výši 250 000,- Kč paní Anně Kacrové, dědičce po zemřelém Josefu Pukovi, který byl
obyvatelem "penzionu"

•

poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč paní Ludmile Vrbové

•

poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč paní Miladě Kroutilíkové

•

poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč manželům Anně a Janu Hráčkovým

•

vzorové znění Darovací smlouvy a dohody o vzájemném vypořádání, která bude s dotčenými obyvateli
"penzionu" či s jejich dědici uzavřena, a to dle přílohy

•

aby Město Uherské Hradiště postupovalo ve sporu, který je veden s paní Carmen Vlkovou pod sp. zn. 12C
92/2006 dle pravomocného rozhodnutí soudu

•

změnu názvu příspěvkové organizace Penzion - městské sociální centrum UH na "Senior centrum UH,
příspěvková organizace"

•

revidované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Senior centrum UH

•

uzavření dohod o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a následujícími obcemi: Městys Buchlovice,
Město Hluk, Město Kunovice, Město Staré Město, Město Uherský Ostroh, a to dle předloženého návrhu

•

uzavření přílohy č. 1 a přílohy č. 2 pro rok 2009 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci se společností
Filmfest s.r.o., Zlín dle předloženého návrhu

•

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při pořádání Letní filmové školy uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a Asociací českých filmových klubů, o.s. dle předloženého návrhu

•

uzavření dodatků č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a těmito obcemi, městy a
městysy: Bílovice, Boršice Břestek, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Kněžpole, Kunovice, Medovice,
Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Osvětimany, Polešovice, Salaš,
Staré Hutě, Stříbrnice, Svárov, Toporná, Újezdec, Zlámanec, vždy dle přílohy

•

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a těmito obcemi a městy: Babice, Boršice u
Blatnice, Březolupy, Huštěnovice, Jalubí, Janovice, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Ostrožská
Nová Ves, Podolí, Popovice, Staré Město, Stupava, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherský Ostroh,
Vážany, Velehrad a Zlechov, vždy dle přílohy

•

finanční dary pro členy výborů zastupitelstva města

•

uzavření Dohody o spolupráci a podmínkách přípravy projektové dokumentace stavby "313044 STA
Morava, Uherské Hradiště, LB zeď, km 147,153 - 147,395" dle předloženého návrhu

vzalo na vědomí

•

zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště

•

rozpočtové opatření č. 2, provedené radou města dle podmínek stanovených zastupitelstvem města

•

investiční záměr přírodního rekreačního areálu "ROCHUS PARK - udržitelné hospodaření a osvěta v lokalitě
NATURA 2000"

•

změnu příjmení ředitelky příspěvkové organizace "Senior centrum UH, příspěvková organizace"

neschválilo

•

nabytí pozemku p. č. 4715 o výměře 486 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od paní Miluše
Robauschové

•

nabytí pozemků p. č. 4226 o výměře 612 m2, p. č. 4275 o výměře 2 197 m2, p. č. 4300 o výměře 5 824
m2, vše v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, od paní Anny Burešové

vydalo

•

obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, a to ve znění
dle přílohy

zrušilo

•

usnesení ZM č. 221/16/Z/2008 ze dne 8. 12. 2008 v odst. I. v bodě 24., a to ve znění:

•

ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 388 o výměře 176 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou od pana Dalibora
Snopka za celkovou kupní cenu 58 680,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 424 - 99/2008 vyhotoveného dne 5.
11. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

usnesení ZM č. 204/15/Z/2008 ze dne 13. 10. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:

•

ZM schvaluje nabytí id. 63861/132448 pozemku p. č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště od Jany Alagiaové a Alessandra Alagii, id. 18359/132448 pozemku p. č. 1572 o celkové výměře 14
m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti Eurdomus s.r.o., id. 22760/132448 pozemku p. č. 1572 o
celkové výměře 14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti MARLIN, s.r.o. a id. 27468/132448
pozemku p. č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti PEGAS II. spol. s r.o.
za celkovou kupní cenu 5 138,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 354-29/2008 vypracovaného dne 27.3. 2008
Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

usnesení č. 128/9/Z/2008 o pořízení změny č. 3 územního plánu města Uherské Hradiště

•

část usnesení č. 267/17/Z/2009 ze dne 16. 2. 2009 v těchto bodech: uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem Uh. Hradiště a těmito obcemi a městy: Babice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Huštěnovice Jalubí,
Janovice, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Ostrožská Nová Ves, Podolí, Popovice, Staré Město,
Stupala, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherský Ostroh, Vážany, Velehrad a Zlechov, vždy dle přílohy

navrhlo

•

jako zástupce města Uherské Hradiště k výkonu člena dozorčí rady společnosti HRATES, a.s. Ing.
Stanislava Blahu

uložilo

•

Radě města upravit investiční záměr přírodního rekreačního areálu Rochus park podle vznesených
připomínek v komisích Rady města a z výsledků veřejného projednání ze dne 9. 3. 2009

udělilo

•

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Anně Pohunkové zabývající se
lehkou krojovou krejčovinou

•

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby keramikovi Igoru Chrástkovi

•

Cenu města za rok 2008 PhDr. Josefu Jančářovi, CSc.

vyslovilo

•

čestné uznání paní Marii Sobkové za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby v rámci její pedagogické
činnosti v oboru

nesouhlasilo

•

s uzavřením soudního smíru ve sporu, který je veden s paní Carmen Vlkovou pod sp. zn. 12C 92/2006, jak
plyne z předloženého návrhu ze dne 26. února 2009

