Usnesení z 11. schůze rady města konané dne 15.6.1999
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytové prostory č.9 o výměře 32,20 m2 v přízemí objektu čp.157/8 na Masarykově náměstí v
Uh. Hradišti Drahomíře Kovačovicové na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za předpokladu, že
pan Kovačovic ukončí nájemní smlouvu s městem dohodou

•

pronájem nebytové prostory o výměře 37m2 ve 3. podlaží objektu čp. 157/8 na Masarykově náměstí v Uh.
Hradišti ing. Janu Adamovi na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

přechod nájmu nebytových prostor o výměře 14,6 m2 v přízemí objektu čp. 517 na sídlišti Louky v
Jarošově se všemi právy a povinnostmi plynoucími z uzavřené nájemní smlouvy ze stávajícího nájemce
Dušana Melichárka na nového nájemce Luboše Melichárka

•

změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory (4 kanceláře) v 1. patře jižní části objektu sportovní haly o
celkové výměře cca 72 m2 a id. 1/2 ostatních prostor o výměře 70m2 uzavřené mezi TJ Slovácká Slávia a
ing. Rostislavem Joškem

•

pronájem části pozemku p.č.85/1 o výměře cca 60m2 v k.ú. Uh.Hradiště spol. s r.o. D.A.S. za účelem
realizace stavby pevného stánku s občerstvením včetně veřejného WC, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytové prostory č.5 o výměře 57,50m2 v přízemí objektu čp.157/8 na Masarykově náměstí v
Uh.Hradišti Janě Vyskočilové – CK INTOUR na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytové prostory č.4 o výměře 15,5m2 v přízemí objektu čp.157/8 na Masarykově náměstí v
Uh.Hradišti firmě Cockpit – Václav Kolaja na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře cca 120 m2 v suterénu domu čp.488 na Rostislavově ulici v
Uh.Hradišti Oblastní charitě Uh.Hradiště na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného
symbolická 1,- Kč/rok + úhrada služeb

•

pronájem části pozemku p.č. 690/6 o výměře cca 5m2 v k.ú. Uh.Hradiště Julii Kvapilové na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou ke konci vegetačního období

•

změnu termínu plateb nájemného Marii Drgové za nebytové prostory v objektu čp.24 v Nádražní ulici v
Uh.Hradišti

•

pořadník na nájem městských bytů na 2. pololetí 1999

•

realizaci kašny a studny na nádvoří Staré radnice dle návrhu autorů ak. sochaře Zdeňka Tománka a ak.
malíře Miroslava Maliny

•

uzavření smluvních vztahů s a.s. HRATES

•

převod zástavy uvedené ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č.p. 314 na ul. Jiřího z
Poděbrad v Uh.Hradišti z Lidového bytového družstva Uh.Hradiště na současné uživatele bytů

•

využití samostatně převoditelných práv přednostního úpisu nových akcií České spořitelny, a.s. k 31.400 ks
akciím emitovaných ČS, každá o nominální hodnotě 100 Kč s tím, že budou zcela úplatně převedeny na
třetí osobu pro přednostní úpis dle Podmínek upisování nových akcií České spořitelny, a.s., uveřejněných v
Obchodním věstníku č.20/99 dne 19.5.1999 za cenu nejméně 10 Kč za právo spojené s jednou akcií

•

plán Letní filmové školy na rok 1999 a souhlasila se jmenováním ing. Jiřího Králíka ředitelem LFŠ 1999

•

změnu svého usnesení č.869/58 ze dne 13.-14.2.1998 v bodě 14, a to následovně:
Původní znění:
Městská rada doporučuje MZ ke schválení převod části pozemku p.č.154/1 v k.ú. Uh.Hradiště o výměře cca
10m2 Gymnáziu Uh.Hradiště, a to za cenu odvozenou z cenové mapy, tj. 900,-Kč/m2 + veškeré náklady
spojené s převodem
Nové znění:
Městská rada doporučuje MZ ke schválení převod části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 30m2 v k.ú.
Uh.Hradiště (zastavěn vstupním schodištěm do tělocvičny) Gymnáziu Uh.Hradiště, a to za cenu danou
znaleckým posudkem

zrušila
•

své usnesení č.1093/68 ze dne 22.9.1998 v bodě 1. týkající se pronájmu nebytové prostory č.9 v přízemí
objektu čp. 157/8 na Masarykově náměstí v Uh.Hradišti firmě CK INTOUR

•

své usnesení č.83/6 ze dne 23.2.1999 v bodě 5. týkající se pronájmu nebytové prostory ve 3. podlaží
objektu čp. 157/8 na Masarykově náměstí v Uh.Hradišti Naděždě Andrýskové

•

své usnesení č.1014/64 ze dne 30.6.1998 v bodě 6 ve věci převodu části pozemku 196 o výměře cca
600m2 v k.ú. Míkovice manželům Radomíru a mgr. Zdence Janůškovým

•

část svého usnesení č. 1102/69 ze dne 6.10.1998 v bodě 12 ohledně prodeje volných bytů do osobního
vlastnictví v domech určených k odprodeji prostřednictvím realitní kanceláře za tržní cenu, týkající se
konkrétně prodeje bytu č.2 o velikosti 1+1 v domě čp.732 na ulici J.Žižky

doporučila MZ ke schválení
•

převod částí pozemku p.č. 800/2 o celkové výměře cca 1.200m2 v k.ú. Mařatice JUDr. Miroslavu a mgr.
Romaně Kozákovým za účelem realizace stavby rodinného domu

•

převod částí pozemků p.č. 668/1 a 286/2 o celkové výměře cca 550m2 v k.ú. Uh.Hradiště firmě
CATDESIGN CZ, s.r.o. s podmínkou předkupního práva pro město v případě, že podnikatelský záměr
nebude realizován do 3 let od data prodeje pozemku

•

převod části pozemku p.č. 668/1 o výměře cca 300m2 v k.ú. Uh.Hradiště do podílového spoluvlastnictví
Zdeňku Gabrhelovi a Zdeňku Omelkovi s podmínkou předkupního práva pro město v případě, že
podnikatelský záměr nebude realizován do 3 let od data prodeje pozemku

•

převod pozemku p.č. 786 a částí pozemků p.č. 787 a 775 o celkové výměře cca 400m2 v k.ú. Jarošov
firmě CATDESIGN CZ, s.r.o.

•

nabytí pozemku p.č. 351/1 c výměře 6.279m2 v k.ú. Sady od Vladimíra Horehledě

•

nabytí pozemků p.č. 742/9 (PK) o výměře 303m2 v k.ú. Uh.Hradiště od Milana Machače za cenu danou
znaleckým posudkem

•

převod částí pozemku p.č. 2070/5 (PK) o výměře 207m2 v k.ú. Mařatice firmě Mesit reality, s.r.o.

•

převod pozemků v areálu lyžařského umělého svahu v k.ú. Jarošov z majetku města firmě I.B.A. GASTRO,
a.s.

•

nabytí pozemku p.č. 951/2 (PK) o výměře 1.807m2 v k.ú. Mařatice od Milady Kratinové

•

nabytí pozemku p.č.953/1 (PK) o výměře 1.889m2 v k.ú.Mařatice od Antonie Nejezchlebové

•

nabytí části pozemku st.p.č. 497 o výměře 4m2 v k.ú. Vésky od ČR, zakoupené Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR

•

zrušit jeho usnesení č. 254/XXIII. ze dne 18.8.1998 v bodě 3. ve věci převodu části pozemku č.196 o
výměře cca 600m2 v k.ú. Míkovice manželům Radomíru a mgr. Zdence Janůškovým

•

prominutí nedoplatku nájemného za rok 1997 Speciální mateřské škole na ulici Revoluční čp.743 za
pronajaté prostory v ulici Štefánikově čp.961

•

Program regenerace sídliště Louky Jarošov

•

změnu jeho usnesení č.215/XX ze dne 3.3.1998 v bodě 10, a to následovně:
Původní znění:
MZ schvaluje převod části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Uh.Hradiště o výměře cca 10m2 Gymnáziu
Uh.Hradiště za cenu odvozenou z cenové mapy, tj. 900 Kč/m2 + veškeré náklady spojené s převodem
Nové znění:
MZ schvaluje převod části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 30m2 v k.ú. Uh.Hradiště (zastavěn vstupním
schodištěm do tělocvičny) Gymnáziu Uh.Hradiště, a to za cenu danou znaleckým posudkem

odložila
•

projednání nabytí pozemku st.p.č. 139 včetně objektu na něm postaveném o výměře 162m2 v k.ú. Vésky
od Josefa a Marie Christiánových do doby, než bude znám rozpočet na demolici objektu

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p.č.2073/1 o výměře 15m2 v k.ú. Mařatice JME, a.s. Brno

•

převod části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 300m2 v k.ú. Uh.Hradiště Gymnáziu Uh.Hradiště

•

zápůjčku pozemků v k.ú. Sady o celkové výměře 12.607m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem
přeložky stávajícího hřiště

•

pronájem části pozemku p.č. 151/1 o výměře cca 35m2 v k.ú. Uh.Hradiště TJ Slovácká Slávia

•

převod pozemků p.č. 3014/4, 3014/16, 3039/3 a 3039/6 o výměře 633m2 v k.ú. Mařatice firmě MORAVA
BM, a.s.

•

pronájem části pozemku p.č.399/23 o výměře cca 100m2 v k.ú. Mařatice majiteli přilehlé nemovitosti

•

převod části pozemku p.č. 437/37 o výměře 17m2 v k.ú. Mařatice JME, a.s. Brno

•

převod pozemku p.č. 736/3 o výměře 963m2 v k.ú. Jarošov majiteli přilehlých nemovitostí

•

převod pozemku p.č.800/268 o výměře 124 m2 v k.ú. Mařatice majitelům přilehlých nemovitostí za účelem
rozšíření zahrad u rodinných domů

•

pronájem nebytové prostory o výměře 22m2 v suterénu domu čp.431 na ulici Štefánikově v Uh.Hradišti
jejímu uživateli

•

převod částí pozemků st.p.č. 25/3 a 25/1 o celkové výměře cca 500m2 v k.ú. Uh.Hradiště za účelem
realizace stavby víceúčelového objektu, případně objektů (občanská vybavenost, byty)

•

směnu částí pozemků st.p.č. 349 a p.č. 350 o celkové výměře cca 85m2 za část pozemku p.č. 569 o
výměře cca 155 m2, vše v k.ú. Vésky

•

převod částí pozemků p.č.858/34, 3012/66 a 3012/67 o celkové výměře 21.841m2 v k.ú. Mařatice za
účelem realizace stavby 12-ti (14-ti) rodinných domů

•

směnu části pozemku p.č. 437/31 o výměře cca 180m2 za část pozemku p.č. 437/28 o stejné výměře, vše
v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebytových prostor č.106-108 o celkové výměře 65,7m2 v 1. patře objektu čp.433 na ulici
Svatováclavské v Uh.Hradišti, a to vcelku i po částech

•

pronájem dvou částí pozemku p.č. 2058/3 o celkové výměře cca 75m2 v k.ú. Mařatice majitelům přilehlých
nemovitostí

vzala na vědomí
•

zprávu o stavu přípravy Programu regenerace čtvrti Rybárny

•

zprávu o činnosti Městského informačního centra za období květen 1998 – březen 1999 a informaci o
hospodaření MIC za rok 1998

•

zprávu o činnosti komisí (kontrolní, finanční a pro mládež, výchovu a vzdělávání) za 1. čtvrtletí 1999

pověřila
•

společnost Atlantik Portfolio Management a.s. (zástupce) k nalezení kupce přednostních práv úpisu nových
akcií České spořitelny, a.s. a k zabezpečení smluvní dokumentace s tím, že městu z toho nevyplývá vůči
zástupci žádný peněžitý závazek

jmenovala
•

ing. Danu Stojnovou jako zástupkyni města Uh.Hradiště pro ekonomiku Letní filmové školy 1999

•

Martu Ondrovou jako zástupkyni města Uh.Hradiště pro organizační záležitosti Letní filmové školy

•

Antonína Habartíka členem sportovní komise, Tomáše Filu členem komise sociální, pro zdravotnictví a péči
o rodinu a dítě

•

ing, Libora Karáska a Petra Psíka členy komise pro udělení čestného ocenění Dům roku 1998 (případně
Stavba roku)

•

komisi pro výběrové řízení na realizaci akce “Oprava sociálního zařízení ZŠ Komenského náměstí
Uh.Hradiště” ve složení: předseda ing. Petr Taťák, tajemník Ivo Soják, členové RNDr. Jana Petrželková,
Květoslav Tichavský, Evžen Uher, mgr. Petr Švrček, ing. Helena Vajdíková, ing. Dana Stojnová

souhlasila
•

se jmenováním Vratislava Brokla ředitelem Základní školy Uh.Hradiště, Za Alejí 1072

