Usnesení z 66. schůze rady města konané dne 14. 9. 2005
Rada města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

Dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců za první pololetí roku 2005,

•

Dosažené výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za první pololetí roku 2005,

•

Dosažené výsledky hospodaření obchodních společností s významným majetkovým podílem města za rok
2004

•

Informativní zprávu o výsledku jednání k využití objektu bývalé věznice

schvaluje
•

Výplatu zálohy na roční odměnu ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Slováckého
divadla, Knihovny B. B. Buchlovana, Penzion, Sportoviště města Uherské Hradiště za první pololetí 2005
dle předloženého návrhu,

•

Změnu platu ředitele příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště s účinností od 1.10.2005
dle předloženého návrhu

•

Žádost PhDr. Judity Kučerové, bytem Brno-Lesná, Nezvalova 6, o prominutí smluvní pokuty z
neuhrazených splátek půjčky z FRB č.14/2000.

•

Snížení nájemného na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 50,54 m2 v objektu č.p. 433,
Svatováclavská ulice v Uherském Hradišti sdružení Fonoklub Uh. Hradiště, občanské sdružení, se sídlem
Svatováclavská ul. 433, Uherské Hradiště, IČ: 60370076,

•

Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 658/1 a p.č. 668/5 v k.ú. Uherské Hradiště, spočívajícího v
právu zřízení a provozování plynovodu, vstup a vjezd za účelem jeho provozování a oprav; jednorázová
úplata 50,--Kč/m plynovodu pro oprávněného - Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ: 291471 a Jihomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ: 49970607

•

Zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění pylonu s reklamním štítem a vedení a údržby
podzemní elektrické přípojky pro reklamní štít k pozemku p.č. 3164/6 v k.ú. Mařatice pro oprávněného Alpha Immorent, s.r.o., se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, IČ: 25707019; věcné břemeno se
zřizuje na dobu určitou do doby provozování stavby jako prodejny Kaufland; stanovuje se jednorázová
úplata

•

Uzavření Dohody o zrušení závazku mezi Městem Uherské Hradiště a Sdružením UH-EKO, chráněná dílna,
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 62832913 týkající se nájemního vztahu k objektu č. 36 v
areálu bývalých vojenských kasáren v Uherském Hradišti. Strany po vzájemné dohodě souhlasí, že nájemní
smlouva byla ukončena ke dni 30.6.2005.

•

Uzavření Dohody o zřízení stavby a podmínkách vstupu na pozemky p.č. 2048/22 o výměře 348 m2, p.č.
325/4 o výměře 22.517 m2, p.č. 2048/6 o výměře 3.688 m2, p.č. 2048/2 o výměře 2.159 m2 v k.ú.
Mařatice, p.č. 357/4 o výměře 2.676 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, p.č. 222/6 o výměře 46 m2,
p.č. 222/5 o výměře 269 m2, p.č. 222/1 o výměře 608 m2, p.č. 3039/1 o výměře 435 m2, p.č. 3156/2 o
výměře 24 m2, p.č. 324/3 o výměře 2.866 m2, p.č. 324/4 o výměře 2.283 m2 v k.ú. Mařatice, p.č. 483/2
o výměře 319 m2, p.č. 457/1 o výměře 5.170 m2 a p.č. 316/11 o výměře 209 m2 v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, 686 36
Uherské Hradiště, IČ: 49453866

•

Změnu svého usnesení č. 811/53/R/2005 ze dne 15.března 2005 v bodě 10., a to následovně: původní
znění zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení kabelů VN a NN na pozemcích p.č. 211, p.č.
293/1, p.č. 1458/1 v k.ú. Uherské Hradiště pro oprávněného - společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078198, nové znění zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu uložení kabelů VN a NN na pozemcích p.č. 211, p.č. 293/1, p.č. 1458/1 v k.ú.
Uherské Hradiště pro oprávněného - společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49
České Budějovice, IČ: 26078198; stanovuje se jednorázová úplata

•

Ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.1.1994 s panem Ludvíkem Vajdíkem, Uherské Hradiště na
pronájem garáže u domu č.p. 263, M. Malinovského 263, Uherské Hradiště dohodou. Strany po vzájemné
dohodě souhlasí, že nájemní smlouva byla ukončena ke dni 31.7.2005.

•

Změnu svého usnesení č. 963/64/R/2005 v bodě 17. ze dne 9.8.2005, a to následovně: původní znění
uzavření Dohody o narovnání se společností HSK, spol. s r.o., Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
týkající se užívání pozemku p.č. 1902/1 o výměře 600 m2 v k.ú. Mařatice; stanovuje se jednorázová
úhrada, nové znění uzavření Dohody o narovnání se společností HSK, spol. s r.o., J.E.Purkyně 1272, 686
01 Uherské Hradiště týkající se užívání pozemku p.č. 1902/1 o výměře 600 m2 v k.ú. Mařatice; stanovuje
se jednorázová úhrada

•

Zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění naváděcího navigačního zařízení letiště, k části pozemku
p.č. 1478/1 o výměře 625 m2 v k.ú. Kněžpole pro oprávněného - Aircraft Industries, a.s., se sídlem Na

Strži 28/241, 140 00 Praha, IČ: 271 74 841, vlastníka navigačního zařízení řídícího letový provoz na letišti
v k.ú. Kunovice; věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou 3 let, a to od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2008 za
jednorázovou úplatu
•

Ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12. prosince 2002 se společností OTR, s.r.o., Masarykova 273,
687 08 Buchlovice, IČ: 49450581 na pronájem pozemků p.č. 3015/80, 3015/81, 3015/82, 3015/83,
3015/84, 3015/58 v k.ú. Mařatice, a to dohodou ke dni 30.9.2005

•

Ukončení Smlouvy o střežení vojenského areálu uzavřené dne 24.4.2002 se společností GAN a.s., se sídlem
Uherské Hradiště, Vinohradská 907, IČ: 60746602, a to dohodou ke dni 30.9.2005

•

Uzavření Smlouvy o součinnosti mezi společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Veselská 663, 199 06
Praha 9 Letňany, IČ: 45308314 a dotčenými vlastníky domů č.p. 790, č.p. 771, č.p. 706 M. Malinovského,
Uherské Hradiště s tím, že bude čl. 3.3 Smlouvy o součinnosti městem a společností Tesco Stores ČR a.s.
přeškrtnut a podepsán (ostatních účastníků se toto ustanovení smlouvy netýká)

•

Pronájem parkovacích míst dle přílohy na dobu určitou, a to 2 let, nejdéle však po dobu existence
současného trvalého bydliště v lokalitě Stonky a za podmínky nemožnosti přechodu nájmu ;

•

Výpůjčku pozemků p.č. 241/18 o výměře 1665 m2 v k.ú. Sady, části p.č. 1340 o výměře 20 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště, části p.č. 1311/2 o výměře 100 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, části p.č. 705/3 o výměře
800 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a části p.č. 1336 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště pro společnost
LIDL Česká republika, v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 26178541, a to podobu výstavby
prodejny LIDL

•

Účast města Uherské Hradiště na mezinárodním veletrhu Expo Real 2005 v Mnichově ve dnech 10. - 12.
října 2005 v rámci společné expozice Zlínského kraje.

•

Služební cestu Mgr. Josefa Botka na mezinárodní veletrh Expo Real 2005 ve dnech 9. - 13. října 2005
včetně úhrady nákladů na ubytování, stravné a kapesné a pojištění léčebných výloh.

•

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mobilního telefonu uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a obcí
Polešovice

•

Přizvat k jednání výběrové komise pro provedení výběrového řízení na funkci ředitele (ředitelky) organizace
Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, odborníka z oboru psychologie - PhDr. Jaroslava
Valentu s hlasem poradním

•

Znění inzerátu, kterým bude vyhlášeno výběrové řízení v regionálním tisku a na internetových stránkách
města

•

Uzavření smlovy o výpůjčce dle přílohy č.1

•

Zahraniční služební cestu delegace města Uh. Hradiště ve dnech 3. - 7. listopadu 2005 do partnerského
města Bridgwater (Anglie) včetně úhrady nákladů na cestovné, stravné, kapesné a pojištění léčebných
výloh. Složení delegace: Ing. Libor Karásek, Ing. Bohumil Janík, p. Květoslav Tichavský, Mgr. Josef Botek,
Ing. Petra Zemčíková, Mgr. Jana Hubená, Ing. Stanislav Blaha, Ing. Petr Taťák, Ing. Richard Janíček, pí
Anna Konvalinková

doporučuje zastupitelstvu města
•

Vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první pololetí 2005

•

Schválit bezúplatný převod majetku města ve výši 340 tis. Kč, týkající se projektu "Strategie rozvoje
šetrného cestovního ruchu v regionu Slovácko", ve prospěch právního subjektu "Region Slovácko, sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu".

•

Převod členského podílu k nebytovým prostorám v objektu č.p. 705, Rostislavova ulice, Uherské Hradiště
společnosti JOKER spol. s r.o., Masarykovo nám. 35, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 45476365,

•

Schválit Koncepci Města Uherské Hradiště do roku 2010 , dle předložených závěrů

•

Souhlasit s pořízením Změny č. 2 územního plánu města Uherské Hradiště.

neschvaluje
•

Prominutí inflačního navýšení ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 30.3.1993 s panem Miroslavem Pavelkou,
Ostrožská Lhota, IČ: 11521040 na pronájem nebyt. prostor o výměře 183 m2 v obj. č.p.4, Havlíčkova ulice
v Uherském Hradišti

•

Prominutí inflačního navýšení paní Dobromile Foltýnové, Uherské Hradiště, IČ: 18525601 za pronájem
nebytových prostor o výměře 43 m2 v objektu č.p. 157/8, Masarykovo nám. v Uherském Hradišti

ruší
•

Své usnesení č. 494/32 ze dne 27. dubna 2004, v bodě 15., ve znění: "zřízení věcného břemene,
spočívajícího v umístění naváděcího navigačního zařízení letiště, k části pozemku p.č. 1478/1 o výměře 625
m2 v k.ú. Kněžpole pro oprávněného - vlastníka navigačního zařízení řídícího letový provoz na letišti v k.ú.
Kunovice"

•

Své usnesení č. 627/ 40 ze dne 14. září 2004, a to v bodě 8. , a to ve znění "ukončení nájemní smlouvy
uzavřené dne 12. prosince 2002 se společností OTR, s.r.o., Masarykova 273, 687 08 Buchlovice, IČ:
49450581 na pronájem pozemků p.č. 3015/80, 3015/81, 3015/82, 3015/83, 3015/84, 3015/58 v k.ú.
Mařatice, a to dohodou ke dni 30.9.2004"

nedoporučuje
•

Převod domu č.p. 4 včetně st.p.č. 5 o výměře 332 m2 v k.ú. Uherské Hradiště žadatelům: Rose Kann,
bytem N.Y. 11355, USA, Katherine Lee Kann-Barate a Ben David Kann, oba bytem CT 06513, USA

schvaluje ke zveřejnění
•

Převod pozemku p.č. 163/2 , části o výměře 242 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou převod stavby komínu na
pozemku p.č. 592/2 v k.ú. Uherské Hradiště výpůjčku části pozemku p.č. 3010/14 o výměře 1 m2 v k.ú.
Mařatice za účelem umístění el. sloupu výpůjčku části pozemku p.č. 1557/2 o výměře 1221 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště pro vlastníky bytového domu č.p. 944, Mojmírova ul., Uherské Hradiště po dobu
životnosti stavby

jmenuje
•

Tyto členy výběrové komise pro provedení výběrového řízení na funkci ředitele (ředitelky) organizace Klub
kultury Uherské Hradiště, příspěvkové organizace: předseda komise p. Evžen Uher - místostarosta, členové
komise Ing. Libor Karásek - starosta, p. Květoslav Tichavský - místostarosta, Ing. Hana Doupovcová místostarostka, Mgr. Josef Botek - tajemník, p. Marta Ondrová - vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu, Ing. Jaroslav Zatloukal - organizační vedoucí a primáš cimbálové muziky Kunovjan, tajemník komise
Ing. Blanka Bartasová - referent odboru kultury a cestovního ruchu

souhlasí
•

S použitím znaku města Uherské Hradiště na propozicích 48. ročníku silničního běhu - Slovácký běh

