Usnesení z 9. schůze rady města konané dne 27.4.1999
Rada města Uherské Hradiště
vzala na vědomí
•

vyhodnocení přestupkové agendy za rok 1998

•

schválený koeficient růstu nájemného z bytu Ki ve výši 1,093 pro období od 1. července 1999 do 30.
června 2000, podle § 5a vyhlášky Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za
plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

•

zprávu o řešení stížností v roce 1998

•

kontrolu usnesení za 1. čtvrtletí 1999

•

výsledek ankety MR k návrhu na zřízení dalších místních komisí

schválila
•

rozšíření účelu nájmu nebyt. Prostor pí Boženě Šimonové v přízemí bytového domu čp. 520 na sídlišti
Louky v Jarošově o sběrnu chemické čistírny textilu a prádla a sběrnu Sazka-Sportka, EURO-LOTO

•

převod části pozemku p.č. 3023/71 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku st.p.č. 462 o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 461 o výměře cca 400 m2, vše v k.ú.
Jarošov jejich stávajícím uživatelům

•

pronájem části pozemku v areálu městské tržnice – p.č. 85/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Uh. Hradiště za
účelem realizace stavby stánku s občerstvením a veřejného WC

•

předlohu smlouvy o nájmu bytu a její přílohu-Domovní řád

•

dodatek ke stávajícím smlouvám o nájmu bytu-Domovní řád

•

Organizační řád Městského úřadu v Uherském Hradišti

•

Pronájem 5 nově vybudovaných bytů v domech čp. 430 na náměstí Míru a čp. 431 na ulici Štefánikova v
Uh. Hradišti

•

Návrh poroty k výsledkům výtvarné soutěže na řešení kašny na nádvoří Staré radnice v Uherském Hradišti

1. cena – právo realizace zakázky – neudělit
2. cena - snížená-kol. Tománek a Malina 15. tis. Kč
3. cena – snížená – J. Habarta 15. tis. Kč
4. cena – snížená – O. Vícha 5 tis. Kč
doporučila MZ ke schválení
•

převod pozemku p.č. 2063/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Martinu Vráblíkovi

•

převod části pozemku p.č. 2051/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Mařatice manželům MUDr. Martinu Pačkovi a
Martině Kolaciové

•

směnu části pozemků p.č. 92/1 (PK) a 86 (PK) z majetku města za část pozemku p.č. 3015/6 z majetku
UHS JAKOS, a.s., vše v k.ú. Mařatice, a to v poměru 1:1 s tím, že náklady spojené se směnou budou
rozděleny a uhrazeny na polovinu

zrušila
•

odbor rozvoje města a útvar městského architekta ke dni 30.4.1999

zřídila
•

odbor investic a odbor architektury a rozvoje města ke dni 1.5.1999

•

komisi cestovního ruchu

•

místní komisi v Uh. Hradišti v městských částech Štěpnice a Východ

jmenovala
•

Ing. Eduarda Prokeše do funkce vedoucího odboru investic a Ing. arch. Aleše Holého do funkce vedoucího
odboru architektury a rozvoje města

•

do konkurzní komise na místo ředitele Střední průmyslové školy v Uh. Hradišti RNDr. Janu Petrželkovou za
město

•

do konkurzní komise na místo ředitele ZŠ Mojmír Uh. Hradiště PhDr. Jaroslava Mikulíka za město

•

do konkurzní komise na místo ředitele MŠ Východ Uh. Hradiště RNDr. Vladimíra Koníčka za město (jako
náhradníka zástupce starosty Ing. Petra Taťáka)

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce objektu bývalé školy Jarošov ve
složení:

•

předseda: Ing. Petr Taťák

•

tajemník: Ing. Eduard Prokeš

•

členové: Ing. Ladislav Šupka, PhDr. Rostislav Prchlík, Květoslav Tichavský, Ing. Antonín Seďa, MUDr.Josef
Kallus

•

náhradník: Ing. arch. Aleš Holý

•

členy komise cestovního ruchu:

•

předseda: Květoslav Tichavský

•

tajemník: Marta Ondrová

•

členové: Milena Schneyderová, Michal Bakalík, Mgr. Josef Hapák, Ing. Stanislav Mikula, Jan Dudek

stanovila
•

87 pracovníků Městského úřadu v Uherském Hradišti s účinností od 1.5.1999

přejmenovala
•

komisi kultury a cestovního ruchu na komisi kultury

odvolala
•

pana Jana Dudka z funkce člena společenské komise

pověřila
•

Ing. Ladislava Šupku, starostu města a Ing. arch. Aleše Holého, vedoucího odboru architektury a rozvoje
města zastupováním města v komisi pro výběr dodavatele územního plánu městského regionu

