Rada města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 40. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29.7.2020

1/40/RM/2020 Záměr prodeje pozemku v Záhlinicích

I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 1862/13 o výměře 779 m2 v katastrálním území Záhlinice za účelem
výstavby rodinného domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/40/RM/2020 Záměr na směnu pozemku v Záhlinicích

I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr na směnu pozemku parc.č. 1970 o výměře 775 m2 v katastrálním území Záhlinice za pozemek
v katastrálním území Hulín, a to z důvodu výstavby místní komunikace a inženýrských sítí
pro novostavby rodinných domů v Hulíně.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/40/RM/2020 Záměr pachtu části pozemku v k.ú. Hulín, za Kostelní ul.

I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2739/1 v k.ú. Hulín, za Kostelní ul., o výměře cca 1000 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/40/RM/2020 Záměr nájmu nebytových prostor části budovy bývalé hasičské zbrojnice v Hulíně

I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu nebytových prostor části budovy (bývalé hasičské zbrojnice), která je součástí pozemku
parc. č. 108/3 v k.ú. Hulín o výměře cca 210 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/40/RM/2020 Prodej pozemku parc. č. 1862/15 v k.ú.Záhlinice

I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1862/15 o výměře 748 m2 v katastrálním území Záhlinice
za cenu 710.600 Kč vč. DPH, paní ░░░░ ░░░ a panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Otrokovice do společného jmění manželů, za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/40/RM/2020 Prodej části pozemku v Hulíně, ulice A. Dvořáka

I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 1575/25 v k.ú. Hulín o výměře 32 m2 paní Batíkové
Renátě, bytem Antonína Dvořáka 741, 768 24 Hulín za cenu 100 Kč/m2 za účelem rozšíření zahrady
u RD. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/40/RM/2020 Nájemní smlouva na byt v DPS

I. Rada města Hulína ruší
usnesení Rady města Hulína č. 2/37/RM/2020 ze dne 27.05.2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 9 v DPS Kostelní čp. 138, Hulín s panem Milanem Vytřísalem, trvale bytem
nám. Míru 162, Hulín na dobu určitou od 01.08.2020 do 30.06.2021.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu.
Termín: 7.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/40/RM/2020 Smlouva o dílo na zhotovení sochy

I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení sochy "Ruce" s Vojtěchem Adamcem, ak. soch., IČ: 66480931,
Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10 za celkovou částku 862.500 Kč včetně DPH. Zadavatel se rozhodl
zvolit vyjímku ze směrnice pro zakázky malého rozsahu a dotčenou zakázku zadat přímo konkrétnímu
zhotoviteli, jelikož se jedná o umělecké dílo konkrétního autora - zhotovení sochy "Ruce" od Vojtěcha
Adamce staršího z jemnozrnného pískovce z lokality Vyhnánov podle modelu autora. Jelikož se jedná

o konkrétní umělecké dílo konkrétního umělce, tak není možné jeho zhotovení soutěžit ve formě
výběrového řízení. Zadavatel má ověřeno, že plnění bude poskytováno za cenu v místě a čase obvyklou
(s ohledem na rozsah a kvalitu poskytovaných úkonů - realizace konkrétního uměleckého díla, v přímé
závislosti na hodnotě vzniklého díla).
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o dílo.
Termín: 21.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/40/RM/2020 Dodatek k obstaravatelské smlouvě Decent Hulín, p.o.

I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o obstarání věci uzavřené dne 22.12.2008 s Decentem Hulín,
příspěvkovou organizací se sídlem Hulín, Ed. Světlíka 1197, PSČ 76824, IČ: 476934344 s účinností
od 01.08.2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o obstarání věci uzavřené dne 26.04.2011 s Decentem Hulín,
příspěvkovou organizací se sídlem Hulín, Ed. Světlíka 1197, PSČ 76824, IČ: 476934344 s účinností
od 01.08.2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatků ke smlouvám.
Termín: 7.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/40/RM/2020 Smlouva o dílo na provedení výkonu autorského dozoru (AD) na akci "Rekonstrukce
sokolovny v Hulíně č.p. 439"

I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru (AD) na akci "Rekonstrukce sokolovny v Hulíně č.p.
439" s firmou Studio 97A s.r.o., IČ: 25331141, se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín za hodinou
sazbu s dopravou dle jednotlivých pracovních úkonů.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít se zhotovitelem Smlouvu o dílo.
Termín: 7.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/40/RM/2020 Oprava 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 chodníku a vjezdu.
Termín: 7.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/40/RM/2020 Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína

I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína uzavřenou dle § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro Vydavatelství Univerzity
Palackého v Olomouci.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit uzavření a registraci darovací smlouvy
Termín: 10.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/40/RM/2020 Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi

I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Mgr. Romanu
Hozovi, starostovi města ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce starosty
města za splnění těchto mimořádných úkolů:
zajišťování a organizace činností v souvislosti s krizovým řízením a nouzovým stavem v důsledku
Covid
zajišťování a distribuce ochranných prostředků a materiálu od dárců a ve spolupráci s dobrovolníky
podíl na organizaci a jednání pracovních skupin v rámci projektu z OPZ - tvorba strategických
dokumentů města
podíl na zpracování a prezentaci ideové architektonické studie Starý cukrovar a dalších objektů
města
zastupování města a činnost v orgánech v MAP II ORP Kroměříž
řízení orgánů MAS Jižní Haná, podíl na zajištění dotací z IROP a PRV
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Ing. Jiřímu
Schafferovi, místostarostovi města ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce
místostarosty města za splnění těchto mimořádných úkolů:
podíl na zpracování a prezentaci ideové architektonické studie Starý cukrovar a dalších objektů
města
podíl na přípravě, návrzích a technických řešení při investičních akcích (příprava nové výstavby RD,
řešení náhradních prostorů v souvislosti s uvolněním sokolovny)
aktivita při pořizování Územního plánu města a Programu rozvoje města
zastupování města v orgánech Mikroregionu Jižní Haná
dozorová a technická činnost při investičních akcích a opravách městského majetku
III. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit výplatu mimořádných odměn ve výplatním termínu za měsíc září 2020.
Termín: 9.10.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/40/RM/2020 Žádost o předchozí souhlas zřizovatele k přijetí daru Základní škole Hulín, příspěvkové
organizaci

I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 938, 768 24 Hulín,
IČ: 70880263 k přijetí daru ve výši 49.856 Kč na období od 01.09.2020 do 31.12.2020 a ve výši
78.064 Kč na období od 01.01.2021 do 30.06.2021 od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s se sídlem

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na uhrazení stravného žáků ve školní jídelně v rámci
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve školním roce 2020/2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 11.8.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Roman Hoza v.r.
starosta města Hulína

Ing. Jiří Schaffer v.r.
místostarosta města Hulína

