Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 08.02.2010
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí

•

zprávu o činnosti Rady města

•

Rozpočtové opatření č. 12/2009, provedené radou města dle podmínek stanovených zastupitelstvem města

•

Informace o možném zajištění úvěru od UniCredit Bank Czech Republic, a.s., uvedené v důvodové zprávě

•

přiložené informace o účetní reformě veřejných financí

•

zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za II. pololetí roku 2009

schválilo

•

nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 572/3 o celkové výměře 2 618 m2 v k. ú. Sady od pana Miroslava Chrástka a
id. 1/2 pozemku p. č. 572/3 o celkové výměře 2 618 m2 v k. ú. Sady od paní Blaženy Zajíčkové; za kupní
cenu 26 Kč/m2

•

nabytí pozemku st. p. č. 2585/2 o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, za celkovou kupní cenu 6.000 Kč

•

nabytí pozemků p. č. 820/5 o celkové výměře 457 m2 a p. č. 820/66 o celkové výměře 241 m2, oba v k.
ú. Uherské Hradiště, od společnosti H & B REAL, a. s., za kupní cenu 350 Kč/m2

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2008/160/SMM uzavřené dne 01.04.2008 mezi městem
Uherské Hradiště a panem Pavlem Bradáčem, spočívajícího v prodloužení termínu realizace
podnikatelského záměru vyplývajícího ze závazku z kupní smlouvy do 01.04.2014

•

směnu pozemků p. č. 6298 o celkové výměře 1 257 m2 a p. č. 6299 o celkové výměře 952 m2, oba v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, oba ve vlastnictví manželů Mgr. Dalibora a Mgr. Kláry Hofmanových, za
pozemek p. č. 511/10 o celkové výměře 3 378 m2 v k. ú. Vésky, ve vlastnictví města Uherské Hradiště; s
doplatkem ve výši 119.739 Kč ve prospěch města Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 78 o celkové výměře 221 m2 v k. ú. Sady, manželům Mgr. Daliboru a Mgr. Kláře
Hofmanovým; za celkovou kupní cenu 146.010 Kč (cena stanovena dle ZP č. 2826-633/2009
vypracovaného dne 25.11.2009 Ing. Pavlem Nenálem)

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Směnné smlouvě č. 2004/816/SMM uzavřené dne 09.11.2004 mezi městem
Uherské Hradiště a Josefem a Marií Horehleďovými, spočívající v prodloužení termínu realizace závazku
města vybudovat komunikaci zajišťující přístup k jejich pozemkům do 31.12.2010

•

převod pozemku p. č. 410/65 o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Mařatice, Ing. Jiřímu Bukvicovi a RNDr.
Zdence Bukvicové; za kupní cenu 250 Kč/m2

•

změnu usnesení ZM č. 28/3/Z/2007 ze dne 12.02.2007 v odst. I. v bodě 8., a to následovně:
původní znění: ZM schvaluje nabytí pozemku p.č. 110/5 o výměře 381 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od
České republiky, právo hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za cenu dle
znaleckého posudku
nové znění: ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 110/5 o výměře 381 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; a
to za celkovou kupní cenu 220.000 Kč; náhrada za užívání pozemku v době od 22.11.2006 do dne nabytí
právních účinků vlastnického práva k nemovitosti p. č. 110/5 o celkové výměře 381 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště ve výši 22 Kč/m2/rok- převod pozemku p. č. 1006 o celkové výměře 302 m2 a části pozemku
původní p. č. 1007 o výměře 260 m2 (dle GP č. 687-54/2009 nově vzniklá p. č. 1007/1 o celkové výměře
260 m2), oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, paní Jarmile Kadlčíkové; za kupní cenu 150 Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 1007 o výměře 69 m2 (dle GP č. 687-54/2009 nově vzniklá p. č.
1007/2 o celkové výměře 69 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, paní Miroslavě Stehlíkové; za kupní
cenu 150 Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 1007 o výměře 69 m2 (dle GP č. 687-54/2009 nově vzniklá p. č.
1007/3 o celkové výměře 69 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, manželům Radkovi a Lence
Stöhrovým; za kupní cenu 150 Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 1007 o výměře 82 m2 (dle GP č. 687-54/2009 nově vzniklá p. č.
1007/4 o celkové výměře 82 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, manželům Jiřímu a Lence
Pospíšilovým; za kupní cenu 150 Kč/m2

•

uzavření Dohody o ukončení závazku vyplývající ze Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S-0100482/SMM
uzavřené dne 03.07.2001 mezi městem Uherské Hradiště (budoucí kupující) a paní Ludmilou Vitáskovou
(budoucí prodávající), jejímž předmětem je část pozemku p. č. 6112/481 o výměře cca 1 360 m2 v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště pro investiční záměr "Hráze suchého poldru"; závazky budou ukončeny
ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami

•

uzavření Dohody o ukončení závazku vyplývající ze Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S-0100483/SMM
uzavřené dne 14.08.2001 mezi městem Uherské Hradiště (budoucí kupující) a paní Ludmilou Vitáskovou
(budoucí prodávající), jejímž předmětem je část pozemku p. č. 6112/482 o výměře cca 181 m2 m2 v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště pro investiční záměr "Hráze suchého poldru"; závazky budou ukončeny
ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami

•

převod pozemku st. p. č. 488 o celkové výměře 9 m2, části pozemku původní p. č. 325/4 o výměře 512
m2 (dle GP č. 2168-51/2009 nově vzniklá p. č. 325/128 o celkové výměře 512 m2) a objektu technického
vybavení bez čp/če na pozemku st. p. č. 488, vše v k. ú. Mařatice, Ing. Haně a Ing. Jaroslavu Zemanovým;
za kupní cenu 70 Kč/m2 + 500 Kč za nefunkční cisternu

•

převod části pozemku původní p. č. 325/4 o výměře 53 m2 (dle GP č. 2168-51/2009 díl "a" o výměře 53
m2 sloučený do pozemku p. č. 325/107 o celkové výměře 163 m2) v k. ú. Mařatice Ing. Karlu Žallmannov,
za kupní cenu 50 Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 348/198 o výměře 9 m2 (dle GP č. 2140-81/2009 nově vzniklá st. p. č.
2250 o celkové výměře 9 m2) v k. ú. Mařatice, společnosti E. ON Distribuce a. s.; za celkovou kupní cenu
5.310 Kč (celková kupní cena stanovena dle ZP č. 1254-46/2009 vypracovaného dne 28.09.2009 Ing.
Vítězslavem Hlaváčkem)

•

nabytí částí pozemku původní p. č. 3164/16, dle GP č. 2167-4/2010 tyto nově vzniklé parcely: p. č.
3164/80 o celkové výměře 21 m2, p. č. 3164/81 o celkové výměře 293 m2, p. č. 3164/82 o celkové
výměře 55 m2, p. č. 3164/83 o celkové výměře 33 m2, p. č. 3164/84 o celkové výměře 4 845 m2, p. č.
3164/85 o celkové výměře 2 313 m2, p. č. 3164/86 o celkové výměře 303 m2, p. č. 3164/87 o celkové
výměře 1 318 m2, p. č. 3164/88 o celkové výměře 1 117 m2, p. č. 3164/90 o celkové výměře 7 m2, p. č.
3164/91 o celkové výměře 7 m2, p. č. 3164/94 o celkové výměře 959 m2, p. č. 3164/95 o celkové výměře
2 m2, p. č. 3164/96 o celkové výměře 2 m2, p. č. 3164/97 o celkové výměře 2 m2, p. č. 3164/98 o
celkové výměře 2 m2, p. č. 3164/99 o celkové výměře 2 m2, p. č. 3164/100 o celkové výměře 2 m2, p. č.
3164/101 o celkové výměře 2 m2, p. č. 3164/102 o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Mařatice, od
společnosti Residence Kasárna, s. r. o.; za celkovou kupní cenu 1 Kč

•

nabytí 7 kontejnerových stání umístěných na pozemcích p. č. 3164/87, p. č. 3164/84, p. č. 3164/94;
veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 3164/81, p. č. 3164/83, p. č. 3164/84, p. č. 3164/85, p. č.
3164/86, p. č. 3164/87, p. č. 3164/88, p. č. 3164/94, p. č. 3164/95, p. č. 3164/96, p. č. 3164/97, p. č.
3164/98, p. č. 3164/99, p. č. 3164/100, p. č. 3164/101, p. č. 3164/102, 16 kusů stožárů VO a 5 kusů
svítidel umístěných na budovách č. p. 1714, č. p. 1716, č. p. 1717, č. p. 1718, č. p. 1720, stavby veřejné
komunikace umístěné na pozemcích p. č. 3164/84 a p. č. 3164/94, dále stavby chodníků a veřejnou zeleň
umístěné na pozemcích p. č. 3164/80, p. č. 3164/81, p. č. 3164/82, p. č. 3164/83, p. č. 3164/85, p. č.
3164/86, p. č. 3164/87, p. č. 3164/88, p. č. 3164/90, p. č. 3164/91 ; vše v k. ú. Mařatice, od společnosti
Residence Kasárna, s. r. o.; za celkovou kupní cenu 1 Kč

•

převod části pozemku st. p. č. 721/9 o výměře 684 m2 (dle GP č. 1823-58/2009 díl "c" o celkové výměře
684 m2) a části pozemku p. č. 1458/1 o výměře 545 m2 (dle GP č. 1823-58/2009 díl "d" o celkové výměře
545 m2), oba v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti SYNOT REAL ESTATE, a. s.; za kupní cenu 1.500
Kč/m2/plochy určené k zastavění (dle Účelové mapy vypracované dne 30.12.2009 panem Vladimírem
Jančou se jedná o výměru 1 004 m2) a 200 Kč/m2/plochy nezastavěné a určené pro zeleň (dle Účelové
mapy vypracované dne 30.12.2009 panem Vladimírem Jančou se jedná o výměru 225 m2)

•

nabytí části pozemku původní p. č. 6302 o výměře 130 m2 (dle GP č. 2586-1/2010 nově vzniklá p. č.
6302/2 o celkové výměře 130 m2) v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště od paní Ireny Přikrylové, za
kupní cenu 507 Kč/m2 (cena stanovena dle odborného odhadu č. 15-3/2009 vypracovaného dne
23.05.2009 Ing. Janem Tomáškem)

•

nabytí části pozemku původní p. č. 6114/271 o výměře 1 252 m2 (dle GP č. 2586-1/2010 nově vzniklá p.
č. 6114/290 o celkové výměře 1 252 m2) v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště od paní Dagmar
Blažkové; za kupní cenu 507 Kč/m2 (cena stanovena dle odborného odhadu č. 15-3/2009 vypracovaného
dne 23.05.2009 Ing. Janem Tomáškem)

•

nabytí pozemku p. č. 6303 o celkové výměře 71 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště od manželů
RNDr. Vladislavy a Jaroslava Indrových, za kupní cenu 507 Kč/m2 (cena stanovena dle odborného odhadu
č. 15-3/2009 vypracovaného dne 23.05.2009 Ing. Janem Tomáškem)

•

nabytí pozemku p. č. 530/1 o celkové výměře 3 872 m2 v k. ú. Vésky od paní Ludmily Paškové; za
celkovou kupní cenu 340.000 Kč; město Uherské Hradiště uhradí veškeré náklady spojené s převodem a
daň z převodu nemovitosti

•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 794/1 o velikosti
3+1 umístěné v I.NP v budově č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 8248/46072 na společných částech budovy č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8248/46072 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Jozefy Dychové, za kupní cenu 284.315,- Kč

•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 794/2 o velikosti
1+1 umístěné v I.NP v budově č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5810/46072 na společných částech budovy č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5810/46072 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Davida a Michaely Šimoníkových, za kupní cenu 324.467,Kč

•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 794/3 o velikosti
2+1 umístěné ve II.NP v budově č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 7714/46072 na společných částech budovy č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7714/46072 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví Ludmily Pišingerové, za kupní cenu 263.675,- Kč

•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 794/4 o velikosti
3+1 umístěné ve II.NP v budově č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 8295/46072 na společných částech budovy č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8295/46072 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Zdeňka a Jarmily Dillingerových, za kupní cenu 300.488,Kč

•

Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č. 794/5 o velikosti
2+1 umístěné ve III.NP v budově č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 7726/46072 na společných částech budovy č.p. 794 na pozemku st.p.č. 1011 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7726/46072 na pozemku st.p.č. 1011 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; do společného jmění manželů Ladislava a Evy Tognerových, za kupní cenu 265.982,- Kč

•

Rozpočtové opatření č. 3/2010 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2010 má tuto
skladbu: viz příloha č. 1

•

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., týkajícího se změny
ukazatele dluhové služby, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

•

zřizovací listinu, na základě níž město Uherské Hradiště jako zřizovatel s účinností od 01.04.2010 zřizuje
příspěvkovou organizaci Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, a to za účelem zajištění
provozu sportovních, tělovýchovných a rekreačních zařízení v rámci nově budovaného Sportovně
relaxačního centra.

•

Poskytnutí 11 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 1 772 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

dotace z Fondu cestovního ruchu pro I. pololetí r.2010 následovně:

•

1.

Region Slovácko, na projekt Chutě a vůně slovácké kuchyně - Slovácká kuchařka ve výši 45.000,-Kč.

2.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na Řece Moravě, na projekt Slavnostní otevření
přístaviště výletní plavby v Uh. Hradišti ve výši 35.000,-Kč.

dotace z Fondu kultury pro 1. pololetí r. 2010 následovně:
1.

SARKANDER, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží olomoucké arcidiecéze, na projekt Kulturní
vystoupení mladých hudebních křesťanských skupin (Aneb "Sezona koncertů křesťanských kapel v roce
2010") ve výši 10.000,- Kč

2.

Mužský pěvecký sbor z Kunovic, občanské sdružení, na projekt Pouť u kaple sv. Rocha v Mařaticích ve
výši 10.000,- Kč

3.

Slovácká základní umělecká škola, s.r.o., na projekt Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR v komorní
hře ve výši 10.000,- Kč

4.

Malovaný kraj, občanské sdružení, na projekt Podpora vydávání národopisného a vlastivědného
časopisu Malovaný kraj v roce 2010 ve výši 30.000,- Kč

5.

Hradišťánek, občanské sdružení, na projekt Basa - nákup hudebního nástroje pro nově vznikající
dětskou cimbálovou muziku ve výši 10.000,- Kč

6.

Cifra, občanské sdružení, na projekt Premiérové vystoupení k 10. výročí souboru ve výši 10.000,- Kč

7.

Klub módy, občanské sdružení, na projekt Módní přehlídka s hosty ve výši 5.000,- Kč

8.

Vinaři Mařatice - občanské sdružení, na projekt Oblastní výstava vín konaná 1.5.2010 ve výši 5.000,Kč

9.

Karel Hoffmann, K+M umělecká a divadelní agentura, na projekt Divadelní představení pro děti ve výši
30.000,- Kč

10. Občanské sdružení Cimbálová muzika Harafice, na projekt Vytvoření kulturního odkazu ve výši
20.000,- Kč
11. Diakonie ČCE - středisko CESTA, na projekt Benefiční muzikoterapeutický koncert "Zázraky světa " ve
výši 30.000,- Kč

•

dotace z Fondu sociální pomoci a prevence dle tabulky uvedené v příloze č. 1

•

dotace z Fondu sportu v 1. pololetí 2010 následovně :
1.

SK Míkovice, o.s., na pronájmy mobilních předmětů potřebných při MČR v bikrosu, na výrobu plakátů
ve výši 20.000,- Kč

2.

SHK Kunovice,o.s., na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti a na rozhodčí při pořádání turnaje ITS CUP
ve výši 15.000,- Kč

3.

TJ Sokol Uh.Hradiště, o.s., na pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti a na odměny cvičitelům mládeže ve
výši 26.000,- Kč

4.

Karate DO, o.s., na pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 5.000,- Kč

5.

LMK Blaník, o.s., na dopravu k soutěžím ve výši 3.000,- Kč

6.

TJ Slovácká Slavia, v celkové výši 961.000,- Kč. Z toho:
6.1. provoz sportovní haly - na revize, posudky, opravy, údržbu a na úhradu energií ve výši 540.000,
- Kč
6.2. oddíl atletika na sportovní akci - na rozhodčí, na pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, opravy a
údržbu, úhradu energií, dopravu k závodům, rozhodčí a na trenéry mládeže ve výši 195.000,- Kč
6.3. oddíl volejbal na sportovní akce - rozhodčí a věcné ceny, rozhodčí a dopravu, na pronájmy
tělocvičen a sportovišť v Uh. Hradišti a na trenéry mládeže ve výši 104.000,- Kč
6.4. oddíl jóga na pronájmy tělocvičen v Uh. Hradišti ve výši 5.000,- Kč
6.5. oddíl squash na věcné ceny při pořádání mistr. turnaje juniorů ve výši 5.000,- Kč
6.6. oddíl plavání na dopravu do Zlína a k závodům, na trenéra mládeže a na startovné ve výši
70.000,- Kč
6.7. oddíl házená na dopravu k utkáním a na rozhodčí ve výši 22.000,- Kč
6.8. oddíl šerm na trenéra mládeže ve výši 10.000,- Kč
6.9. oddíl judo na trenéra mládeže ve výši 10.000,- Kč

7.

Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností - ZO Míkovice, o.s. na dopravu k závodům ve
výši 3.000,- Kč

8.

TJ Mařatice, o.s. na dopravu k zápasům, opravy a údržbu hřiště, na trenéra mládeže a na pronájem
místnosti pro oddíl šachu ve výši 37.000,- Kč

9.

TJ Slavoj Jarošov, o.s. na dopravu k zápasům, opravy a údržbu hřiště a energie a na trenéra mládeže
ve výši 45.000 Kč

10. Sportoviště města, p.o., na individuální podporu talentované sportovní mládeže z uherskohradišťských
TJ a SK - na dopravu k závodům, trenéry mládeže a na sportovní přípravu ve výši 80.000,- Kč
11. JVSB, o.s. na dopravu k zápasům, rozhodčí, trenéra mládeže a na nájemné tělocvičen v Uh. Hradišti ve
výši 50.000,- Kč
12. 1.Slovácký klub, o.s. na pronájmy tělocvičen v Uh. Hradišti ve výši 10.000,- Kč
13. 1.FC Slovácko, a.s. na zajištění ligových utkání - pořadatelská služba, rozhodčí, delegáti, ostraha,
dopravu mužstev na utkání, na opravy, údržbu a energie MFS ve výši 2.000.000,- Kč
14. Plavecká škola, p.o. na nájem bazénu na ZŠ Za Alejí a věcné ceny při organizaci soutěží ve výši
3.000,- Kč
15. Orel jednota, o.s. na dopravu a nájmy tělocvičen v Uh. Hradišti pro oddíly st.tenisu a florbalu ve výši
30.000,- Kč
16. ZŠ Sportovní, p.o. na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 3.000,- Kč
17. SK Kraso, o.s. na pronájmy ledové plochy, na opravy, údržbu, energie na zimním stadionu v Uh.
Hradišti, na nájmy sportovišť v Uh. Hradišti a na trenéra mládeže ve výši 273.550,- Kč
18. 1.FC Štěpnice, o.s. na pronájmy tělocvičen v Uh. Hradišti ve výši 3.000,- Kč

19. VK Uherské Hradiště, o.s. na trenéra mládeže ve výši 12.000,- Kč
20. ZŠ a MŠ speciální, p.o. na akci II. Krajská olympiáda speciálních ZŠ v atletice - na pronájem
sportoviště v Uh. Hradišti a na věcné ceny ve výši 7.000,- Kč
21. Hokejový klub, o.s. na pronájem ledové plochy, na opravy, údržbu, energie na zimním stadionu v Uh.
Hradišti, na dopravu k zápasům, rozhodčí a na trenéry mládeže ve výši 1.724.400,- Kč

•

dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v 1. pololetí 2010 následovně :
1.

Myslivecké sdružení Rochus Jarošov na projekt Jak se správně chovat v přírodě na diplomy a věcné
ceny pro děti ve výši 4.000,- Kč.

2.

Mateřská škola Uherské Hradištěv celkové výši 19.000,- Kč z toho:
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Svatováclavská na projekt Jak žili naši předkové na nákup
keyboardu 8.000,- Kč
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Míkovice na projekt Zpíváme si pro radost na nákup keyboardu
8.000,- Kč
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Komenského na projekt Ve zdravém těle zdravý duch na
gymnastickou sestavu 3.000,- Kč

3.

DOMINO cz, o.s. na projekt Pohádkové město na výtvarný materiál, věcné ceny pro děti, pořízení a
úpravu kostýmů ve výši 5.000,- Kč.

4.

Základní škola UNESCO na projekt ŽA-LI-FLO na věcné ceny, diplomy ve výši 6.000,- Kč.

5.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště na projekt Univerzita třetího věku na propagaci, studijní materiály, kancelářské potřeby,
kopírování, imatrikulaci, promoce ve výši 20.000,- Kč.

6.

Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., v celkové výši 47.000,- Kč. Z toho na projekt: Dětské dopravní hřiště - na náklady na zajištění provozu, vybavení, opravy a údržbu 42.000,- Kč Doprava žáků na soutěže a olympiády, kterých se účastní škola v rámci reprezentace školy a města
Uherské Hradiště - na cestovné a startovné 5.000,- Kč.

7.

AKROPOLIS, o.s., na projekt Vaříme si zdravě na kuchyňské vybavení ve výši 5.000,- Kč.

8.

Dětský domov Uherské Hradiště, p.o. na projekt Hradišťské soutěžení na pronájem bazénu, tělocvičny
ve výši 2.000,- Kč

9.

DUHA obč. sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, družina Úsvit, na projekt
ÚSVITCON 2010 na nájemné, věcné ceny pro děti ve výši 3.000,- Kč.

10. Sdružení studentů České republiky, o.s., na projekt Dětský studentský parlament Uherské Hradiště na
nájem kanceláře, úhradu energií, kancelářské potřeby ve výši 15.000,- Kč.
11. Základní umělecká škola, Uherské Hradiště, p.o. na projekt Ústřední kolo národní přehlídky žáků
literárně dramat. oboru ZUŠ v sólovém a slovesném projevu - Uherské Hradiště na materiální náklady
a služby ve výši 10.000,- Kč.
12. Česká tábornická unie T. K. KLETR, na projekt Lanování v parku na věcné ceny pro děti, lanový
materiál ve výši 4.000,- Kč.
13. Občanské sdružení Několikaspřeží, na projekt divadelní festival Žebřiňák na pronájem sálu, cestovní
náhrady ve výši 7.000,- Kč

•

uzavření smlouvy s Oblastní charitou Uherské Hradiště na poskytnutí dotace ve výši 539 600,- Kč, určené
na provoz Sociální poradny s azylovým bydlením, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

•

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 105.000,- Kč se ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště, ve
znění dle přiloženého návrhu.

•

doplnění pravidel Fondu obnovy historické architektury, dle přiloženého návrhu.

•

Program prevence kriminality na rok 2010, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

•

vyvěšení tibetské vlajky na radnici města Uherské Hradiště dne 10. března 2010 jako symbol vyjádření
podpory celosvětové akci "Vlajka pro Tibet".

•

předložení žádosti o finanční pomoc v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem
realizace projektu "Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů", jehož cíle jsou v souladu s platným
územním plánem a platným Strategickým plánem rozvoje města Uherské Hradiště, a to ve znění dle
přiloženého projektového záměru,

•

zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o nevratnou finanční pomoc,

•

financování projektu čátkou ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, t.j. částkou 49.391
Kč.

zřídilo

•

organizaci Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace

neschválilo

•

převod id. 1272/4800 pozemku p. č. 337/4 o celkové výměře 797 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu
Jaroslavu Slaníkovi; za kupní cenu 300 Kč/m2

•

převod pozemků p. č. 1378/4 o celkové výměře 2 681 m2, p. č. 1377/16 o celkové výměře 392 m2, p. č.
1377/17 o celkové výměře 269 m2, p. č. 1377/19 o celkové výměře 2 156 m2 a p. č. 1379/57 o celkové
výměře 27 m2, vše v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, obci Babice; za kupní cenu 100 Kč/m2/pozemek
p. č. 1378/4 a 10 Kč/m2/pozemky p. č. 1377/16, p. č. 1377/17, p. č. 1377/19, p. č. 1379/57

•

poskytnutí dotací z Fondu kultury pro 1. pololetí r. 2010 následovně:

•

1.

Akropolis, o.s. na projekt ABECEDA UMĚNÍ

2.

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně na projekt Vlastivědný věstník moravský, vydání ročníku 62,
roku 2010 s příspěvkem z dějin města Uherského Hradiště a Uherskohradišťska

3.

OLD STARS HRADIŠŤAN, o.s. na projekt Pořízení mužských vysokých staroměstských bot

dotace z Fondu sportu v 1. pololetí 2010 následovně:
1.

TJ Slovácká Slavia, o.s.
1.1. na přebudování nevyužitého prostoru ve sport.hale
1.2. oddíl házená na trenéra mužů

•

2.

Dámský házenkářský klub, o.s. na zajištění činnosti oddílu - na pronájem sportovišť, startovné,
dopravu na turnaje a na trenéra mládeže

3.

VK Morávia, o.s. na dopravu k závodům

4.

DUHA - dužina Úsvit, o.s. na organizování cvičení a netradiční sporty - nájem tělocvičny na území
města Uh. Hradiště a na turnaj v ringu

dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v 1. pololetí 2010 následovně :
1.

Mateřská škola Uherské Hradiště z toho:
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Sady na projekt My jsme malí muzikanti na drobné hudební
nástroje
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Štěpnice na projekt Hrajeme si pohádky na zakoupení maňásků a
dětských čepiček pro dramatizaci
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Husova s křesť. výchovou na projekt Bubnujeme a rytmizujeme
na hudební nástroje
místo poskytovaného vzdělávání MŠ 28. Řijna na projekt Putování městem na aparaturu pro ozvučení
a mikrofon
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Pod Svahy na projekt Ve zdravém těle-zdravý duch na tělocvičné
nářadí místo poskytovaného vzdělávání MŠ Husova na projekt Hrajeme si pohádky na soubor
látkových pohádkových čepiček a čepiček s čumáčky

2.

DOMINO cz, o.s. na projekt Den dětí s Dominem na výtvarný materiál a věcné ceny pro děti

3.

Klub Klub Úplně Fantastické Rekreace, o.s. na projekt Na lyže s KUFRem na náklady na dopravu

4.

Sdružení studenstské iniciativy, o.s. na projekt Podpora výstav a kulturních akcí studentů působících
v UH

zrušilo

•

organizační složku Sportovně relaxační centrum, s účinností od 1.4.2010, a to za předpokladu, že k
uvedenému datu vznikne příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

