Usnesení z 70. schůze rady města konané dne 15. 11. 2005
Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2005

schvaluje
•

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 009190-000-00 ze dne 11. 3. 1997 se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681na pronájem celé střechy
střešní nádstavby a části střechy budovy čp. 879, ulice M. Malinovského, Uherské Hradiště, a to dle
přiloženého návrhu smlouvy

•

změnu svého usnesení č. 1035/68/R/2005 ze dne 18.10.2005 v bodě 1., a to následovně

•

původní znění zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění vodovodní přípojky na pozemcích
p.č. 546/1 a p.č. 546/3 v k.ú. Vésky pro oprávněného - majitele domu č.p. 242, Na Příkopě, Uherské
Hradiště; věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do doby zahájení výstavby veřejného vodovodu

•

nové znění zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemcích p.č. 546/1, p.č. 546/3, p.č. 562/1 a p.č. 562/6 v k.ú. Vésky pro oprávněného - majitele domu
č.p. 242, Na Příkopě, Uherské Hradiště; věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do doby zahájení
výstavby veřejného vodovodu

•

ukončení nájemní smlouvy č. 2003/429/SMM uzavřené dne 30.5.2005 s Oblastní charitou Uherské
Hradiště, Velehradská 247, Uherské Hradiště, IČ: 440 18 886, na pronájem nebytových prostor o výměře
330 m2 v objektu bez č.p./č.e. (č. 1) v areálu bývalých vojenských kasáren v Uherském Hradišti, a to
dohodou ke dni 15. 11. 2005

•

pronájem pozemku p.č. 286/3 o výměře 1415 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od Pozemkového fondu České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IČ: 45797072, a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor (sociální zařízení o výměře cca 26 m2 a umývárna o výměře cca 31 m2,
včetně části společné chodby o výměře cca 50 m2) o celkové výměře cca 107 m2 v I. NP budovy bez
č.p./č.e. (č. 16) v areálu bývalých vojenských kasáren v Uherském Hradišti

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře cca 436 m2 (chodba o výměře 40 m2, kanceláře č.1,2 o
výměrách cca 70 a 60 m2, sociální zařízení o výměře cca 28 m2 a umývárna o výměře cca 35 m2 v přízemí
budovy vpravo a kancelář č.7 v I. NP budovy o výměře cca 18 m2 včetně přilehlé chodby o výměře cca 185
m2) v budově bez č.p./č.e. (č. 16) v areálu bývalých vojenských kasáren v Uherském Hradišti

•

převod části pozemku p.č. 1408 o výměře 589 m2 v k.ú. Uherské Hradiště s podmínkou minimální kupní
ceny 2 000,-- Kč/m2 a přepojení stávající kanalizační jímky nacházející se na uvedeném pozemku; své
písemné nabídky doručte nejpozději do 12.12.2005 do 15:00 hod. na adresu: Městský úřad podatelna
Masarykovo nám. 19 686 70 Uherské Hradiště Obálku výrazně označte v levém horním rohu heslem:
"NEOTVÍRAT - C E NOVÁ NABÍDKA PŘEVOD POZEMKU". Nebudou brány v potaz nabídky, kde nebude
uvedena konkrétní částka Kč/m2

•

vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 2 nově vybudovaných bytů o velikosti 3+1, v domě č.p. 371,
ul. Jana Blahoslava, Uherské Hraditě, v tomto pořadí

•

R.Lavrinčiková a R. Navara, Uherské HradištěJ. Švábíková, Uherské HradištěM. a P. Štěpánovi, Uherské
Hradiště

•

v souladu s § 102 odst. 2. písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pokutu za správní
delikt podle § 58 odst. 4. citovaného zákona podnikateli Radku Komárkovi-gastronomické služby, se sídlem
Rudy Kubíčka 989, 686 05 Uherské Hradiště, IČO: 46199918

•

výzvu ke zpracování Ideového návrhu těmto arutorským kolektivům

•

GG ARCHICO, s. r. o., Uherské Hradiště

•

Michal Kutálek, Uherské Hradiště

•

FREEWILL, s.r.o., Zlín

•

SCHOLA LUDUS, Bratislava

•

Drobný Architects, Praha

•

ARCHPLAN, Praha a ANTUM, Blatnice pod sv. Antonínkem

•

přizvat k jednání výběrové komise pro provedení výběrového řízení na funkci ředitele/lky organizace
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 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

•

Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherského Hradiště dle předloženého
návrhu

•

s účinností od 1.12.2005 rozšíření smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a organizací
Sportoviště města Uh. Hradiště, příspěvková organizace, o nový majetek - sportovní kabiny č.p. 1524,
umístěné ve sportovním areálu Uh. Hradiště - Mařatice

•

odměny ředitelkám(lům) škol zřízených městem Uherské Hradiště dle předloženého návrhu

•

plán práce rady města na 1. pololetí 2006

•

použití historického znaku města na znaku Střední školy hotelové a obchodní v Uherském Hradišti

uděluje
•

souhlas s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 158 m2 v objektu č.p. 838, Husova ulice v
Uherském Hradišti pro paní Jitku Slivečkovou, Šafaříkova 718, 686 01 Uherské Hradiště, a to na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

doporučuje zastupitelstvu města
•

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/96 O podmínkách
provádění komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště

•

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.9/98 O prodeji budov, bytů
a nebytových prostor ve vlastnictví města Uh.Hradiště ve znění pozdějších předpisů

•

schválit plán práce zastupitelstva města na 1. pololetí 2006

stanovuje
•

s účinností od 1. ledna 2006 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

bere na vědomí
•

zprávu o jednáních k obsazování Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání

•

Informativní zprávu k rámcovým a školním vzdělávacím programům

•

zprávu o činnosti finanční komise a komise výchovy a vzdělávání za 3. čtvrtletí 2005

•

plnění úkolů rady města za 3. čtvrtletí 2005

jmenuje
•

tyto členy výběrové komise pro provedení výběrového řízení na funkci ředitele/lky organizace Knihovna
Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace

•

předseda komise p. Evžen Uher - místostarosta

•

členové komise Ing. Karásek Libor - starosta p. Květoslav Tichavský - místostarosta Ing. Hana Doupovcová
- místostarostka Mgr. Josef Botek - tajemník p. Marta Ondrová - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
PhDr. Zdena Friedlová - ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvková organizace se sídlem ve
Zlíně

•

tajemník komise Ing. Blanka Bartasová - referent odboru kultury a cestovního ruchu

souhlasí
•

s pověřením zastupování na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, nepozději však do 30. 6.
2006 pana Radovana Jančáře

úkoly pro:
•

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu v průběhu tohoto období navrhnout Radě města Uherské
Hradiště jmenování nového ředitele

ruší
•

Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherského Hradiště schválený
usnesením rady města č. 705/45 ze dne 16. listopadu 2004

vyhlašuje
•

soutěž na zhotovení uměleckého díla "Ceny města" dle podmínek uvedených v příloze č. 1

odvolává
•

pana MUDr. Antona Vaňa, bytem Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1310 z funkce člena místní komise
Mařatice - Východ

•

pana Mgr. Davida Slováčka, bytem Uherské Hradiště, Sadová 1033 z funkce člena místní komise Mařatice Východ

