USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína, konaného dne 8. září 2011
v Kulturním klubu v Hulíně

Usnesení č. 41/2011
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína;
platnost usnesení: přijetím.

Usnesení č.42/2011
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje směnnou smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1729/1 o výměře 29 m2 a
současně výkup pozemku parc. č. 1730/2 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Hulín a to prodej i
výkup v id. ½ s Ing. Stanislavem Juřenou, bytem Renčova 1937/7, 621 00 Brno a id. ½
s pí Helenou Juřenovou, bytem Partyzánská 851, 768 24 Hulín za vzájemně dohodnutou
cenu 200,- Kč/m2 s tím, že rozdíl v ceně 5.400,- Kč uhradí Ing. Stanislav Juřena a pí
Helena Juřenová a to každý id. ½ ceny rozdílu pozemků a nákladů spojených s vkladem
do katastru nemovitostí;
platnost usnesení do: 31.12.2011;
b) schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 974/1 o výměře 1 m 2 v k.ú.
Hulín a to id ½ Lucii Pavelkové bytem Sadová 976, Hulín a id ½ Karlovi Cholastovi bytem
Višňovce 830, Hulín vše za cenu 200,- Kč a náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí;
platnost usnesení do: 31.3.2012;
c) schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 2871 o výměře do 200 m 2
v k.ú. Hulín f. ZEKO s.r.o., Míškovice 73, IČ: 440 04 737 za cenu 200,- Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení do: 31.3.2012;
d) schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 862/1 o výměře do 100 m2
v k.ú. Hulín manželům Jaroslavu Sokolovi bytem Krupná 2171/12 Praha 5 a Heleně
Sokolové bytem Skaštická 1221, Hulín za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení do: 31.3.2012;
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e) schvaluje kupní smlouvy na prodej částí pozemku parc. č. 78/3 o výměře 269 m2 v k.ú.
Záhlinice takto:
1. 87 m2 Luďkovi Králíkovi bytem Záhlinice 118,
2. 89 m2 z toho id ½ Martinovi Novákovi bytem Záhlinice 119 a id ½ Ludmile Novákové
bytem Záhlinice 119,
3. 93 m2 z toho id ½ Kamilovi Pálkovi bytem Záhlinice 120 a id ½ Soně Pálkové bytem
Záhlinice 120,
vše za cenu 50,- Kč/ m2 a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení do: 31.3.2012;
f)

schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemků parc. č. 876/1 a parc. č. 900/1 vše o
výměře do 100 m2 v k.ú. Hulín Zdeňkovi Zlámalovi bytem Čechova 1282, Hulín za cenu
150,- Kč/m2 a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení
geometrického plánu;
platnost usnesení do: 31.3.2012;

g) schvaluje prodej garáže s pozemkem parc. č. 2484/84 a pozemků parc. č. 2484/53,
2484/56, 2484/83, 2484/84, 3209/2 a 3270/49 vše v k.ú. Hulín o výměře 6640 m2 v k.ú.
Hulín spol. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 494 51 871 za cenu minimálně
946.210,- Kč a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení do: 31.12.2012;
za body a) až g) zodpovídá p. Zdeněk Váňa.

Usnesení č.43/2011
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje investiční záměr
„Silnice II/432: Hulín, podjezd pod železniční tratí SO 103 - sanace chodníku“,
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.

Usnesení č.44/2011
a) Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje pozastavení
investičního záměru akce: „ Plynovod Chrášťany “ do doby vyřešení financování akce;
platnost usnesení: přijetím;
b) Zastupitelstvo města Hulína ukládá Radě města a Osadnímu výboru pro Záhlinice a
Chrášťany projednat a vysvětlit problematiku akce: „Plynovod Chrášťany“ občanům
městské části Chrášťany.
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.
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Usnesení č.45/2011
a) Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných
předpisů (stavební zákon) schvaluje zadání změny č. 6 Územního plánu města Hulín a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo č. 17/2011, jejímž předmětem je
zpracování dokumentace „Změna č. 6 Územního plánu města Hulín – návrh“;
platnost usnesení: schválením ZM;
b) Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění později vydaných
předpisů schvaluje sloučení pořizování změny č. 5 a změny č. 6 Územního plánu města
Hulín;
platnost usnesení do: 31.12.2012;
za body a), b) zodpovídá Bc. Rušikvasová.

Usnesení č.46/2011
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje Smlouvu č. 10062681 ze dne 29. 7.
2011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „ Vodovod Chrášťany, Záhlinice, Kurovice “;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.

Usnesení č.47/2011
Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí informaci o hospodaření města Hulína za I.
pololetí roku 2011;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č.48/2011
Zastupitelstvo města Hulína 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 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011;
platnost usnesení do: 30.9.2011;
zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
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Usnesení č.49/2011
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje Směrnici SM/08/01/11 Pravidla pro
poskytování veřejné finanční podpory z Programového fondu města Hulína;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá RNDr. Zavadil.

V Hulíně dne: 8. září 2011

Mgr. Roman Hoza

Petr Polák
místostarosta

starosta

Ověřovatelé:

Ing. Fuksa

………………………………………..

Ing. Kuchařík

…………………………………………
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