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LISTOPAD 2005

Ročník XXX.

Cena 6 Kč

Sbor Sv. Pluka z Uherského Hradiště

Vernisáž výstavy P. Ing. Stanislava Weigela  3. října 2005 

Jazzová kapela Polojasno.           Hudební festival HHHH 15. října 2005 
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Z jednání městského zastupitelstva dne 
15. září 2005
Zastupitelstvo města na svém jednání pro-
jednalo a  

� schválilo  činnost rady města od posledního 
zasedání ZM 

� schválilo úpravu rozpočtu města Bojkovice 
na rok 2005 dle předloženého návrhu – roz-
počtové opatření č. 1/2005

� schválilo poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnos-
ti Bojkovice na generální opravu elektro-
instalace kulturní památky r.č. ÚSKP ČR 
3225 – kostela sv. Vavřince v Bojkovicích  

� schválilo zveřejnění po dobu 15-ti dnů na 
úřední desce města záměr města  na odpro-
dej pozemku p.č. 48/2 st. pl. o výměře 54 
m2 v k.ú. Bojkovice 

� schválilo zveřejnění po dobu 15-ti dnů na 
úřední desce záměr města na odprodej části 
pozemku p.č. 3676/4 zahrada v k.ú. Bojkovi-
ce dle přiloženého snímku, za cenu 60,- Kč/
m2. Přesná výměra bude stanovena geomet-
rickým plánem na oddělení pozemku. Kupní 
cena bude uhrazena ve dvou  splátkách tak-
to: první splátka bude uhrazena při podpisu 
kupní smlouvy, druhá splátka bude uhraze-
na do 30.9.2006. Kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s prodejem nemovitosti, tj. 
geometrické oddělení pozemku, vklad KS do 
KN, daň z převodu nemovitosti.

� schválilo kupní smlouvu mezi manželi Jose-
fem a  Annou Svitákovými, bytem   Bojko-
vice, a městem Bojkovice na prodej domu 
čp. 387 na st. pl. 73 a pozemek zast. pl. 73 
o výměře 202 m2 městu Bojkovice 

� schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene mezi městem Boj-
kovice a Správou železniční dopravní cesty, 
s.o. Praha  8 -  Karlín, spočívající v právu 
města provést stavbu silničního příkopu v 
délce 8 m v rámci stavby Bojkovice  - silni-
ce III/49516 vpusť v km 0,206 40, úsek v 

ulici Komenského na pozemku SŽDC p.č. 
5442/1, ostatní plocha – dráha v k.ú. Bojko-
vice

� schválilo uzavření smlouvy o uzavření  bu-
doucí kupní smlouvy mezi městem Bojko-
vice na straně budoucího prodávajícího a 
firmou VW WACHAL, a.s. Kroměříž na 
straně budoucího kupujícího na prodej 
části pozemku st. 5436/2 o výměře cca 500 
m2, v k.ú. Bojkovice pro výstavbu obytného 
domu na Mariánském náměstí Bojkovice za 
cenu 200,- Kč/m2

� schválilo nabídnout k prodeji  části pozem-
ku p.č. 5436/9 v k.ú. Bojkovice: 

 -  manželům Ogrodníkovým, bytem Bojko-
vice

      -  manželům Mičovým, bytem Bojkovice 
 -  manželům Pavlackým, bytem, Bojkovice
 -  p. Miroslavu Kundratovi, bytem Pitín 
 -  p. Mgr. Ludvíku Kundratovi, bytem Uher-

ský Brod 
 -  p. Rostislavu Hnilovi, bytem, Bojkovice 
            za kupní cenu ve výši  7,- Kč/ m2

     Kupující uhradí  veškeré náklady spojené s 
převodem nemovitosti (GP), včetně daně z 
převodu nemovitostí.              

� neschválilo revokaci usnesení ZM č. 62/4/
2003 ze dne 29.4.2003 ve věci odprodeje    
Bunžovy zahrady.                                                           

� jmenovalo  Květoslavu Ogrodníkovou, Ja-
romíra Krejčiříka, Evu Křížovou, Ing. Vla-
dislava Pavlackého jako členy Rady školy 
ZŠ TGM Bojkovice

� vzalo na vědomí zprávu o hospodaření měs-
ta Bojkovice za I. pololetí 2005

� vzalo na vědomí zprávu o školství na úze-
mí města Bojkovice ve školním roce 2004 
– 2005 a    koncepci školství pro rok 2005 
– 2006

� vzalo na vědomí  protokol o kontrole 
zpracovaný kontrolním výborem ZM dne 
27.6.2005 - plnění usnesení RM a ZM   

� vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního 
výboru ve Bzové konané dne 28.7.2005

� vzalo na vědomí zápis č. 10 ze schůze fi-
nančního výboru dne 22.8.2005

Rada města na svých zasedáních mimo 
jiné projednala a dne 17. srpna 2005

� schválila pronájem části pozemku parc. č. 
377/1 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Boj-
kovice, parkovací místo č. 22, Mánesova II, 
Bojkovice, za účelem parkování osobního 
automobilu pro pana  Pavla Groschafta, 
bytem  Bojkovice. Vybudování parkovacího 
místa se bude řídit podmínkami danými od-
borem RMŽP.         

� schválila  poskytnutí věcného daru v hodno-
tě 300,- Kč SDH Bzová pro hodovou zába-
vu

� schválila pronájem bytové jednotky č. 5 o 
velikosti 1 + 1  v bytovém domě čp. 580 na 
Fučíkově čtvrti v Bojkovicích na období od 
1.8.2005 do 31.7.2006 manželům Mušuko-
vým, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do seznamu žadatelů na 
bytové jednotky pro příjmově vymezené 
osoby  v Bojkovicích, části Bzová čp. 9, 

paní Natašu Berkyovou, bytem Krhov 
� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 

jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Lenku Bařákovou, 
bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Michaelu Chovan-
covou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Danu Navrátilo-
vou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59  pana Vlastimila Hlavač-
ku, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59  paní Růženu Mušuko-
vou,  bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 

jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 pana Libora Juračku, 
bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Pavlu Kundrato-
vou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Martinu Michalčí-
kovou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích, části Krhov čp. 89, paní Kami-
lu Michalčíkovou,  bytem Krhov 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích, části Krhov čp. 89, paní Věru 
Prachařovou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích, části Krhov čp. 89, paní Věru 
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Hodulíkovou, bytem Bojkovice 
� schválila zařadit do pořadníku  na bytové 

jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích, části Krhov čp. 89, paní Marii 
Rozkydalovou, bytem Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích, části Krhov čp. 89, paní Pavlí-
nu Kováčovou, bytem Krhov 

� schválila způsob výběru bytových jednotek 
v Bojkovicích, ul. Husova čp. 59, dle „Pra-
videl – velikostní podmínky bytů“ a losová-
ním 

� schválila výši nájemného pro byty pro 
příjmově vymezené osoby v Bojkovicích,       
Husova ulice čp. 59, na 36,50 Kč/m2

� schválila uspořádání benefičního koncertu 
v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích dne 25. 
listopadu 2005

� neschválila odprodej části pozemku p.č. 
5552 v k.ú. Bojkovice p. Naděždě   Gabrhe-
lové, bytem Bojkovice 

� neschválila přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby  v Bojkovicích,  
části Bzová  čp. 9, panu Tomáši Mušukovi, 
bytem Bojkovice.Vyřadit žádost z pořadní-
ku a seznamu žadatelů. 

� neschválila  přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby  v Bojkovicích,  
části Bzová  čp. 9, slečně  Olze Barašové, 
bytem Bojkovice.Vyřadit žádost z pořadní-
ku a seznamu žadatelů.

� neschválila  zařadit do pořadníku na  bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 pana Jeronýma Švorčí-
ka, bytem Bojkovice 

� neschválila  zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Angeliku Kováčo-
vou, bytem Krhov.  Vyřadit žádost ze sezna-
mu žadatelů. 

� neschválila  zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 pana Jiřího Peška, by-
tem Bojkovice 

� neschválila  zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Jarmilu Bartošo-
vou, bytem Bojkovice 

� neschválila  zařadit do pořadníku  na bytové 
jednotky pro příjmově vymezené osoby  v 
Bojkovicích čp. 59 paní Alenu Kováčovou, 
bytem Krhov. Vyřadit žádost ze seznamu 
žadatelů. 

� ukládá nabídnout paní Rezkové, bytem  
Bojkovice, bytovou jednotku 2 + 1 v příze-
mí bytového domu čp. 89 v Bojkovicích, 
části Krhov . Odpovídá: František Slavíček, 
termín: 10.9.2005

� ukládá připravit nájemní smlouvu s Ing. Jo-
sefem Pražanem  na pronájem nemovitého 
a movitého majetku v areálu autokempu v 
Bojkovicích. Odpovídá: tajemník, termín: 
10.9.2005

� ukládá při další úpravě rozpočtu  počítat 
s finanční částkou 50 000,- Kč na opravu 
mantinelů na hřišti TJ Bojkovice. Odpoví-
dá: Ing. Křižka, Ing. L. Savarová, termín: 
rok 2005    

� ukládá při další úpravě rozpočtu počítat s 
finanční částkou 50 000,- - Kč na technické 
dovybavení městské knihovny v Bojkovi-
cích. Odpovídá: Ing. Pavel Křižka, Ing. L. 
Savarová, termín:  rok 2005

� bere na vědomí zápis z pracovního jednání, 
které  se konalo dne 3.8.2005 – projedná-
ní požadavků na objekty určené k bydlení 
osob příjmově vymezených 

� bere na vědomí zápis z jednání komise byto-
vé a místního hospodářství ze dne 1.8.2005 

� bere na vědomí nabídku Ing. Josefa Pra-
žana na pronájem nemovitého a movitého  
majetku v areálu autokempu v Bojkovicích

 

dne 31. srpna 2005
� schválila bezúplatné užívání prostor Kultur-

ního domu Bojkovice Základní umělecké    
      škole Bojkovice  dne 2. října 2005 – Hudeb-

ní podzim v Bojkovicích – koncert učitelů a 
žáků ZUŠ Bojkovice, dne 16. prosince 2005 
– Vánoční koncerty ZUŠ, včetně generální 

      zkoušky, kterou ZUŠ přizpůsobí zasedání 
RM a ZM 

� schválila bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu Bojkovice Klubem důchodců 
Zevety Bojkovice dne 13. října 2005 – bese-
da s důchodci 

� schválila zakoupení putovního poháru na 5. 
ročník tenisového turnaje „O putovní pohár 
starosty města Bojkovice“

� schválila zveřejnit po dobu 15-ti dní na úřed-
ní desce městského úřadu záměr města na 
možnost užívání pozemků:  - p.č. 2976/55 o 
výměře 4 572 m2, trvalý travní porost (ttp),   
p.č. 2976/59 o výměře  2 487 m2, trvalý 
travní porost (ttp), p.č. 2976/60 o výměře 
10.490 m2, trvalý travní porost  (ttp), p.č. 
2976/10 o výměře  32 893 m2, trvalý travní 
porost  (ttp) a dřevěné chaty umístěné na 
pozemku p.č. 2976/56 vše v k.ú. Bojkovice 
za účelem využívání pozemků pro jízdu mo-
tocyklů „motokros“ za těchto podmínek: 
nájemce bude na své náklady  udržovat mo-
tokrosovou trať,  udržovat chatu včetně pro-
vádění drobných oprav,  hradit spotřebu el. 
energie vlastníku odběrného místa,  zabez-
pečí motokrosovou trať a vyznačí provozní 
dobu areálu 

    středa 16.00 – 19.30 hodin 
    sobota  9.00 – 11.30 hodin 
                16.00 – 19.30 hodin 
   celý areál bude přístupný veřejnosti.
� schválila uzavření smlouvy mezi městem 

Bojkovice a Ing. Ivanem Kučerou, Uher-
ské Hradiště, auditorem na přezkoumání 
hospodaření města Bojkovice za kalendářní 
rok 2005

� schválila přidělení bytové jednotky A 203  
v Domě s pečovatelskou službou, Tovární 
1020, Bojkovice, od 1.9.2005 paní Ludmile 
Šerkové, Šumice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro pří-
jmově vymezené osoby v Bojkovicích, Hu-
sova čp. 59 – č. 1 paní Růženě Mušukové, 
bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, 
Husova čp. 59 – č. 2 paní Martině Michal-

číkové, bytem Bojkovice 
� schválila  přidělení bytové jednotky pro pří-

jmově vymezené osoby v Bojkovicích, Hu-
sova čp. 59 – č. 4  paní Pavle Kundratové, 
bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, 
Husova čp. 59 – č. 5 paní Lence Bařákové, 
bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, 
Husova čp. 59 – č. 6 paní Michaele Cho-
vancové, bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro pří-
jmově vymezené osoby v Bojkovicích, Hu-
sova čp. 59 – č. 7 panu Liboru Juračkovi, 
bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro 
příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, 
Husova čp. 59 – č. 8 panu Vlastimilu Hla-
vačkovi, bytem Bojkovice 

� schválila  přidělení bytové jednotky pro pří-
jmově vymezené osoby v Bojkovicích, Hu-
sova čp. 59 – č. 9 paní Daně Navrátilové, 
bytem Bojkovice 

� schválila žádost pana Groschafta, bytem 
Bojkovice,  na provedení rekonstrukce by-
tového jádra, podlah a výměny kuchyňské 
linky v bytě č. 5 bytového domu čp. 946 dle 
podmínek stavebního zákona. Toto schvále-
ní slouží jako souhlas vlastníka nemovitosti 
a je podkladem pro stavební úřad. 

� schválila přijetí do pracovního poměru 
– pracovní skupina OBMH Městského úřa-
du Bojkovice s účinností od 1.9.2005 pana 
Martina Kryštofa, bytem  Bánov  

� schválila změnu organizačního řádu Měst-
ského úřadu Bojkovice ke dni 1.9.2005

� schválila  zveřejnění záměru města po dobu 
15-ti dnů na úřední desce na pronájem části 
pozemku par. č. 500/3 o výměře 250 x 480 
cm v k.ú. Bojkovice parkovací místo č. 21, 
Bezručova čtvrť v Bojkovicích za účelem 
parkovaní osobního automobilu. Vybudo-
vání parkovacího místa se bude řídit pod-
mínkami danými odborem RMŽP.

� schválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 2 000,- Kč na zakoupení dresů ví-
tězům celorepublikového finále ve volejba-
le mužů pořádaného Asociací sportu pro 
všechny (Petr David, bytem Bojkovice)                                                                                   

� schválila zařazení do pořadníku žadatelů o 
bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou 
službou, Tovární 1020, Bojkovice, paní Bo-
ženu Sysalovou, Bojkovice

� schválila zařazení do pořadníku žadatelů o 
bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou 
službou, Tovární 1020, Bojkovice, paní 
Vlastu Hudcovou, Záhorovice 

� schválila zařazení do pořadníku žadatelů o 
bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou 
službou , Tovární 1020, Bojkovice, paní Bo-
ženu Pešátovou, Nezdenice 

� schválila  výměnu bytů, který t.č. obývá paní 
Marie Hánová (B 311), a  pana Ladislava 
Šerého (B 312), a to za společný dvoupo-
kojový byt v objektu DPS,  Tovární 1020, 
Bojkovice 

� neschvaluje zařadit pana Ladislava Šmi-


