Rada města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 41. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 12.8.2020

1/41/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k.ú. Hulín, Sokolská

I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 496/1, 516/1 a
564/1 v k.ú. Hulín společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu 1.900 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Termín: 30.10.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/41/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Hulín, ulice Holešovská

I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene ve věci stavby nazvané "Hulín, Holešovská, VN, TS a NN" za účelem
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 396, 397/1, 451/1,
452, 477/1, 479, 496/1, 516/1, 564/1, 1866/1, 1867/1, vše v k. ú. Hulín pro společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu 175.500,- Kč +
DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/41/RM/2020 Smlouva o nájmu nebytových prostor

I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor části pozemku parc. č. 52/2 v k.ú. Záhlinice s manž. ░░░░ ░░░░
░ , nar. ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , oba bytem ░░░░ ░░░ 768 24 Hulín na
dobu určitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Termín: 11.9.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/41/RM/2020 Dodatky k nájemním smlouvám s nájemci městských nebytových prostor v souvislosti s
COVID - 19

I. Rada města Hulína schvaluje
z důvodu přímého dotčení omezení provozu (období duben - červen 2020) na základě usnesení vlády
České republiky v souvislosti s ohrožením zdraví kvůli výskytu koronaviru (označený jako COVID 19), uzavření
1. dodatku č. 1 k smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22.12.2017 s paní Vitou
Kratochvílovou, IČ: 76066967, Palackého 859/78, 769 01 Holešov,
2. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22.12.2017 s paní Janou
Šilberskou, IČ: 40362361, Sadová 954, 768 24 Hulín,
3. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22.12.2017 s paní Hanou
Vládkovou, IČ: 42628881, Družba 1189, 768 24 Hulín,
4. dodatku č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.06.2014 s paní
Romanou Minářovou, IČ: 02295601, 6. května 39, 769 01 Holešov - Všetuly,
5. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.08.2011 s panem
Ing. Markem Zavadilem, IČ: 87808480, Sadová 880, 768 24 Hulín,
6. dohody o finančním vyrovnání s paní Věrou Zádrapovou, IČ: 68771169, Axmanova 3922/17,767 01
Kroměříž.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistiti registraci a uzavření dohody a dodatků k nájemní smlouvě.
Termín: 31.8.2020
2. Bc. Zuzaně Balcárkové
2.1. zajistit vystavení dobropisů.

Termín: 31.8.2020
3. Mgr. Romanu Hozovi
3.1. starostovi podepisovat čestná prohlášení žadatelům (nájemcům) o poskytnutí dotace v rámci
Programu podpory podnikatelům postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19
způsobené virem SARS-CoV-19, tj. speciálního dotačního programu "COVID - Nájemné".
Termín: 30.9.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/41/RM/2020 Vyhlášení II. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města
Hulína pro rok 2020

I. Rada města Hulína schvaluje
II. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2020 na
činnost neziskových organizací, zejména s početnou členskou základnou a úspěšnou reprezentací města
v rámci ČR i v zahraničí, vyjma žadatele o poskytnutí finanční podpory na financování základních druhů a
forem sociálních služeb, s celkovou finanční dotací ve výši 500.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zveřejnit obvyklým způsobem výzvu.
Termín: 17.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/41/RM/2020 Oprava stávajícího vjezdu včetně zajištění materiálu, ul. Palackého Hulín

I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávajícího vjezdu v rámci akce "Z - zapoj
se", tomuto žadateli:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy stávajícího vjezdu.
Termín: 21.8.2020

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Roman Hoza v.r.
starosta města Hulína

Ing. Jiří Schaffer v.r.
místostarosta města Hulína

