USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Hulína, konaného dne 16. prosince 2010
v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 6/2010
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje usnesení Rady města Hulína od 7. října do 9. prosince
2010 bez připomínek.
Usnesení č.7/2010
Zastupitelstvo města Hulína zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů Finanční výbor Zastupitelstva
města Hulína a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Hulína, a to pro volební období 2010
-2014. Počet členů výborů (včetně předsedy) se stanovuje na pět.
Usnesení č.8/2010
a) Zastupitelstvo města Hulína volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů do funkce předsedy Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína Ing. Bronislav Fuksu a do funkcí členů (-nek) Finančního
výboru Zastupitelstva města Hulína Ing. Petra Němce, Radka Navrátila, Richarda Olle, Ing.
Lenku Strakovou.
b) Zastupitelstvo města Hulína ukládá předsedům Finančního výboru sestavit plán činnosti a
plán zasedání na rok 2011 do příštího zasedání zastupitelstva.
Usnesení č.9/2010
a) Zastupitelstvo města volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění později vydaných předpisů do funkce předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína Ing. Bohumila Kuchaříka a do funkcí členů Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína Rostislava Burdu, Jaroslava Káčerka, Ing. Libora Pecháčka, Ing.
Jiřího Rygála.
b) Zastupitelstvo města Hulína ukládá předsedovi Kontrolního výboru sestavit plán činnosti a
plán zasedání na rok 2011 do příštího zasedání zastupitelstva.
Usnesení č.10/2010
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů:

a) bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo č. 583/2010 s firmou ROVINA, a.s., IČ 645 08
510, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín na stavbu „Vodovod Chrášťany, Záhlinice,
Kurovice“ s výslednou cenou dle provedeného výběrového řízení ve výši 16.183.315,- Kč
vč. DPH, která byla starostou města podepsána na základě usnesení č. 170/2009 písm.
d) vydaného Zastupitelstvem města Hulína dne 22.07.2009;
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b) schvaluje Smlouvu o dílo s firmou MCI Servis, s.r.o., IČ 277 18 158, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na zajištění zadavatelských činností na veřejnou zakázku
malého rozsahu dle metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava jako zakázku II. Kategorie pro akci „Rekonstrukce muzea Fr. Skopalíka v
Záhlinicích“ ve výši 26.000,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: do 20.12.2010

c) schvaluje kupní smlouvu na prodej jiného nebytového prostoru č. j. 936/17 domu č.p. 935
(budova č.p. 935, 936) včetně podílu na společných částech domu a pozemku tj. id.
3540/211905 domu č.p. 935, id. 3540/211905 pozemku parc. č. 2556 a id 3540/211905
pozemku parc. č. 2557 vše v k.ú. Hulín Společenství Sadová 935 a 936 (Společenství
vlastníků jednotek) IČ: 262 54 875, se sídlem Hulín, Sadová 935, PSČ 768 24 za cenu
5.000,- Kč;
platnost usnesení: do 30.6.2011

d) schvaluje snížení ceny volné bytové jednotky č. 800/6 o velikosti 1+1 umístěné v Hulíně
na ul. Záhlinická v domě čp. 800, 801. Vyvolávací cena činí 350.000,- Kč;
platnost usnesení: do 30.6.2011

e) schvaluje snížení ceny volné bytové jednotky č. 135/10 o velikosti 2+1 umístěné v Hulíně
na ul. Kostelní v domě čp. 135. Vyvolávací cena činí 420.000,- Kč;
platnost usnesení: do 30.6.2011

f) schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 801/16 o velikosti 1+1 umístěné v Hulíně na ul.
Záhlinická v domě čp. 800, 801 na pozemcích p.č. 2629 a 2631 zast. plocha se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 800, 801 a spoluvlastnickým
podílem na pozemcích parc. č. 2629 a 2631 zast. plocha a obci Hulín za nejvyšší
nabídnutou cenu. Vyvolávací cena činí 320.000,- Kč;
platnost usnesení: do 30.6.2011
Usnesení 11/2010
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných předpisů,
určuje zastupitele pana Ing. Jiřího Schaffera, Javorová 677, Hulín pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn;

Usnesení č.12/2010
Zastupitelstvo města Hulína vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) z.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
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1. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 1/2010 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku.
3. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 3/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
4. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 4/2010 o místním poplatku ze psů.
5. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 5/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí České republiky.
6. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity.
7. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 7/2010 Požární řád města Hulína
8. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
9. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 9/2010 kterou se stanovují pravidla
pohybu psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
10. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 10/2010, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 13/1997 včetně Dodatku č. 1.
11. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 11/2010 o místním poplatku ze
vstupného.
12. Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 12/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství;
Usnesení č.13/2010
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů, níže uvedená rozpočtová opatření:
a) účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu :
4111

277 t. volby do zastupitelstev a parlamentu

4111

19 t. sčítání lidu

4116

- 870 t. sociální dávky
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b) účelový neinvestiční transfer ze ZK:
4122

20 t. prevence kriminality

4122

115 t. SDH – podpora v krizových situacích

4122

50 t. památky

4122

5 t. SAH neinvestiční příspěvek

c) účelový investiční transfer ze ZK:
4222

- 7 t. bezdrátový varovný systém

c) účelový investiční transfer ze státního rozpočtu:
4216

1 665 t. MŠ Družba – zateplení budovy

4216

2 186 t. MŠ Ed. Světlíka - zateplení budovy

d) účelový investiční transfer ze SFŽP:
4213

98 t. MŠ Družba – zateplení budovy

4213

129 t. MŠ Ed. Světlíka – zateplení budovy

e) přesun v rámci výdajové části rozpočtu :
2321 6121

-

300 t. odpadní vody

2310 6121

+ 300 t. pitná voda

3419 6121

- 260 t. SAH investice

3612 6121

+ 100 t. Dům s pečovatelskou službou - projekt

3636 5169

+

20 t. územní rozvoj

3419 5169

+

60 t. tělovýchovná činnost

3341 6122

+

80 t. bezdrátový varovný systém

6112 5023

- 100 t. zastupitelstva obcí

3539 5331

+ 100 t. Decent - neinvestiční příspěvek

3539 6121

- 1 000 t. Decent – zateplení budovy

3111 6121

+ 1 000 t. MŠ Ed.Světlíka – zateplení budovy

3113 6121

- 1 150 t. ZŠ Nábřeží – zateplení budovy
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3111 6121

+ 1 150 t. MŠ Ed. Světlíka – zateplení budovy

f) z nadrozpočtových zdrojů :
3326 6121

160 t. muzeum Záhlinice

3635 5169

140 t. územní plán

3639 6121

360 t. sídliště Sadová

4349 5164

5 t. prevence kriminality

3111 6121

430 t. MŠ Ed. Světlíka – zateplení budovy

2212 6121

360 t. železniční podjezd - projektová dokumentace

3633 6121

115 t. plynofikace Záhlinice – projekt

4359 5169

100 t. DPS – úklidové služby

3349 5169

110 t. Hulíňan

Usnesení č.14/2010
Zastupitelstvo města Hulína rozhodlo v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů, že se
hospodaření města bude v době od 1.1.2011 až do schválení rozpočtu na rok 2011 řídit
pravidly rozpočtového provizoria.
Ve výše uvedeném období budou z prostředků města hrazeny pouze:
a) nejnutnější provozní výdaje;
b) mzdy;
c) odměny zastupitelů;
d) splátky úvěrů a úroků dle uzavřených smluv.
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Usnesení č.15/2010
Zastupitelstvo města Hulína stanovuje v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů měsíční odměny
poskytované neuvolněným zastupitelům ve volebním období 2010-2014 takto:

člen Rady města

1.650,- Kč

předseda výboru Zastupitelstva nebo komise Rady města

1.300,- Kč

člen výboru Zastupitelstva nebo komise Rady města

1.120,- Kč

člen Zastupitelstva

400,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel

260,- Kč

s platností od 1.1.2011

V Hulíně dne: 16. prosince 2010

Mgr. Roman Hoza

Petr Polák

starosta

místostarosta

Ověřovatelé:
p. Rostislav Burda

...................................

Ing. Bronislav Fuksa

....................................
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