Usnesení z 55. schůze rady města konané dne 5.4.2005
Rada města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

Dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2004

•

Splnění úkolů ředitelem Slováckého divadla Uherské Hradiště stanoveného usnesením Rady města Uherské
Hradiště č. 455/30 ze dne 23. března 2004

•

Smlouvy na dotace, dary a příspěvky v prvním pololetí 2005, uzavřené starostou na základě doporučení
odborných komisí rady města, tj. v souladu s usnesením rady města č. 589/37 ze dne 13. 7. 2004

•

Výroční zprávu o poskytování informací, o stížnostech a peticích za rok 2004

•

Informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2004

•

Dopis obyvatelů Penzionu, Kollárova ulice

•

Návrhy sochy Otmara Olivy

schvaluje
•

Dosažené výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2004

•

Výplatu roční odměny ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Slováckého divadla,
Knihovny B.B.Buchlovana a Penzion za rok 2004 dle návrhu

•

Rozdělení dosaženého zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004 příspěvkových organizací řízených
městem Uherské Hradiště do fondů příspěvkové organizace takto: Příspěvková Příděl do fondu Celkem (Kč)
organizace umoření ztráty rezervní odměn Klub kultury 52 134,12 52 134,12 Městská kina 64 441,18 69
505,90 133 947,08 Slovácké divadlo 628 382,92 93 000,00 721 382,92 Knihovna B.B.B. 11 752,73 11
752,73 Penzion 267 149,80 267 149,80 MŠ Svatováclavská 160 404,44 16 000,00 176 404,44 ZŠ Unesco
20 731,18 5 000,00 25 731,18 ZŠ Za Alejí 774,33 774,33 ZŠ Sportovní 9 621,75 9 621,75 ZŠ Mařatice
238 766,68 11 000,00 249 766,68 ZŠ Jarošov 68 346,49 16 000,00 84 346,49

•

Odepsání 19 kusů nedobytných pohledávek u příspěvkové organizace Městská kina Uherské Hradiště ve
výši 69 285,90 Kč

•

Převod fiančních prostředků ve výši Kč 103 900,- z rezervního fondu do fondu investičního u příspěvkové
organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště

•

Dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2005 následovně: viz usnesení

•

Pravidla pro používání loga města

•

Vyhlášení soutěže "Okna roku 2005"

•

Kriteria pro hodnocení soutěže

•

Složení hodnotitelské komise pro hodnocení výsledků soutěže

•

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby akce: Dočasná ubytovna pro neplatiče nájemného z bytů
ve vlastnictví města Uherského Hradiště" provedeného podle zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění formou otevřeného řízení. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uherské
Hradiště s nabídkovou cenou 3 992 641,-- Kč včetně DPH.

ukládá
•

Vedoucímu odboru APR ve spolupráci s odborem OŠS zpracovat variantu řešení rekonstrukce koupaliště a
krytého plaveckého areálu v případě, že nebude nalezen strategický partner

•

Místostarostovi Evženu Uhrovi zpracovat návrh na systémové řešení, které zamezí opakujícím se
problémům v hospodaření příspěvkové organizace Městská kina Uh.Hradiště. Návrh znamenající
organizační nebo personální řešení bude předložen radě města nejpozději do konce září 2005.

doporučuje zastupitelstvu města
•

Schválit dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2005 následovně: viz usnesení

odvolává
•

Ing. Vladimíra Doupovce z funkce člena kulturní komise

•

Ing. Zdeňka Ančíka z funkce člena místní komise Sady

jmenuje
•

Ing. Soňu Zůbkovou členkou kulturní komise

•

Ing. Richarda Janíčka členem komise pro rozvoj města

•

Miroslava Juračku členem místní komise Sady

•

Jitku Weilovou členkou komise architektury a regenerace MPZ

