Usnesení z 77. schůze rady města konané 21.3.2006
Rada města Uherské Hradiště
schvaluje
•

rozpočtová opatření dle přílohy důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2006
se zvyšují o 25.789,7 tis. Kč

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

•

příspěvkové organizaci Městská kina odepsání 14 kusů nedobytných pohledávek v celkové výši 237.651,80
Kč

•

dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2006

•

uzavření podnájemní smlouvy mezi 1. FC Slovácko, a.s. a FK Kunovice na podnájem městského
fotbalového stadionu za účelem odehrání čtvrtfinálového utkání FK Kunovice - FC Baník Ostrava v rámci
Poháru ČMFS dne 12. dubna 2006

•

dosažené výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací a organizačních složek za rok 2005

•

příspěvkové organizaci Penzion převod 800 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu a použití těchto
prostředků na opravu, případně i zateplení střechy budovy Penzionu

•

přemístění pobočky Morava příspěvkové organizace Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště v rámci
objektu nám. Republiky č.p. 952, Uherské Hradiště a omezení půjčovní doby této pobočky

•

záměr realizovat projekt Partnerství pro kulturu - spolupráce měst Uherské Hradiště a Skalica při
organizování kulturních akcí Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Mezinárodní festival hudebních
nástrojů lidových muzik a Skalické dni a předložit žádost o jeho podporu v rámci programu Fond
mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika pro období
roku 2006

•

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího ve zřízení, provozu, opravě a údržbě veřejné
komunikační sítě k pozemkům p.č. 54/1 a p.č. 653/31 v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného - ČESKÝ
TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336; výše jednorázové úplaty se
stanovuje na částku 225,--Kč

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2005 na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 7 o
výměře 91 m2 v objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti se společností KJ servis s.r.o.,
se sídlem Dolní Lhota 148, PSČ 763 23, IČ: 26959381, a to dohodou ke dni 30. 4. 2006

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18. 3. 2004 s panem Vítem Habartou na pronájem části pozemku
p.č. 137 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, a to dohodou ke dni 31. 3. 2006

•

pronájem části pozemku p.č. 137 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu Stanislavu Panáčkovi a to
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 15.000,-- Kč/rok

•

uzavření dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
IČ:65993390, a to dle přílohy; výše náhrady za užívání pozemků v k.ú. Vésky se stanovuje na částku 9,-Kč/m2/rok

•

uzavření dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
IČ:65993390, a to dle přílohy; výše náhrady za užívání pozemků v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště se
stanovuje na částku 9,--Kč/m2/rok

•

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění díla, tj. "obj. D 353 - Přívodní řád Míkovice Podolí - Popovice" ve vlastnictví oprávněných, specifikovaného v dalších ustanoveních této smlouvy a dále
pak vstupování, vjíždění, chůzi a činnosti oprávněných za účelem kontroly, údržby a obsluhy díla, k částem
pozemku p.č. 512/2, pozemku p.č. 512/5, pozemku p.č. 512/6, pozemku p.č. 537/10, pozemku p.č.
803/133, pozemku p.č. 803/35, pozemku p.č. 813/1, pozemku p.č. 815/74, pozemku p.č. 816/8, pozemku
p.č. 868/1, pozemku p.č. 883, pozemku p.č. 885/2, pozemku p.č. 885/3, pozemku p.č. 897/15, pozemku
p.č. 898/26, pozemku p.č. 900/67, pozemku p.č. 815/75 v k.ú. Míkovice nad Olšavou pro oprávněného Obec Podolí, IČO 00291242, sídlo Podolí 190, Kunovice, PSČ 686 04, zastoupenou Miroslavem Křižkou,
starostou obce a Obec Popovice, IČO 00291269, sídlo Popovice, PSČ 686 04, zastoupenou PaedDr.
Jaroslavem Brabcem, starostou obce; výše jednorázové úplaty se stanovuje na částku 24.404,--Kč

•

uzavření dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
IČ:65993390, a to dle přílohy; výše náhrady za užívání pozemků v k.ú. Sady se stanovuje na částku 10,-Kč/m2/rok

•

uzavření nájemní smlouvy v zájmu města pro Michala Navrátila na byt o velikosti 0+1, příp. menšího 1+1

•

uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt pro příjmově vymezené osoby o velikosti 2+kk, v domě č.p.
1275, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, pro manžele Neubauerovy, dle Pravidel pro nakládání s byty
pro příjmově vymezené osoby

•

uzavření smlouvy o náhradním ubytování z důvodu rekonstrukce domu, pro manž. Jeřábkovy, na dobu 6-ti
měsíců, s výší nájemného 35.79 Kč/m2 a měsíc

•

výměnu bytu o velikosti 3+1, v domě č.p. 1034, ul. Sadová, Uherské Hradiště za byt o velikosti 1+1, v
domě č.p. 60, ul. Leoše Janáčka Uherské Hradiště, s tím, že po přestěhování bude byt o velikosti 3+1
vrácen městu Uherské Hradiště

•

stanovení výše nájemného při uzavírání nájemní smlouvy s novým nájemcem v nové i stávající bytové
zástavbě (kromě případů zákonného přechodu nájmu bytu a výměny bytu) mimo atraktivní zónu města ve
výši 35,79 Kč/m2 a měsíc. V případě, že se byt nachází v atraktivní zóně se nájemné stanovuje ve výši
39,37 Kč/m2 a měsíc. Atraktivní zónou se rozumí tyto části města a ulice: B. Němcové, Dlouhá,
Dvořákova, Františkánská, Havlíčkova, Hradební, Husova, Chelčického, Jana Blahoslava, Jana
Lucemburského, Janáčkova, Jana Žižky, Jindřicha Průchy, Jiráskova, Kollárova, Komenského nám., Krátká,
Lipová, Mánesova, Mariánské nám. Masarykovo nám., Menclovice, Milíčova, Mlýnská, Moravní nábřeží,
Moravní nám., Na Baště, Nádražní, Na Morávce, Na Splávku, Na Stavidle, Otakarova, Palackého nám.,
Poštovní, Prokopa Holého, Prostřední, Protzkarova, Revoluční, Růžová, Sloupského, Sojákova, Stará Tenice,
Stojanova, Svatováclavská a Šafaříkova - po ulici Mánesovu, Šromova, Štanclova, V Teničkách, Výpadová,
Všehrdova, Za Alejí, Zelný Trh, Žerotínova

•

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Kunovice o zajištění provozu elektronické podatelny

•

dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 568 stojící na stavební parcele č. 750,
pozemku st.p. č. 750 zastavěná plocha o výměře 3.984 m2, vše v ulici Svatováclavská, v k.ú. a obci
Uherské Hradiště, které jsou ve vlastnictví České republiky

•

doplnění přílohy č. 3 Mandátní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a společností EDUHA, s. r. o. takto:
3) mandatář obdrží v měsíci březnu 2006 od mandanta na nutné vybavení pro zahájení činnosti a zajištění
výkonu činností dle mandátní smlouvy mimořádnou odměnu ve výši 570 tis. Kč

•

uzavření dohody o partnerství mezi realizátorem projektu Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, Uherské Hradiště Vésky a Městem Uherské Hradiště

•

návrh dohody o partnerství

•

vyhlášení soutěže "Okna roku 2006"

•

stanovení kritérií pro hodnocení soutěže

•

složení výběrové komise pro vyhodnocení výsledků soutěže

•

zahraniční služební cestu na mezinárodní veletrh INTERTRAFIIC 2006 ve dnech 4. - 7. dubna 2006 v
Amsterodamu (NL) pro Ing. Stanislava Blahu, Ing. Radima Šupku a Ing. Jindřicha Havelku včetně nákladů
na ubytování, dopravu, stravné, kapesné a pojištění léčebných výloh

•

změny projektu RVC - Vysokoškolský areál Uherské Hradiště

ukládá
•

řediteli Městský kin v roce, kdy obdrží dotaci od společnosti Media Brusel, týkající se LFŠ, dosáhnout
zlepšený hospodářský výsledek nejméně ve výši této dotace a navrhnout ho zřizovateli k převodu do
rezervního a následně investičního fondu

•

ukládá vedoucímu odboru architektury, územního plánování a regionálního rozvoje a vedoucímu odboru
informatiky a komunikace zpracovat studii Metropolitní sítě města, umožňující využít optoelektronické
přenosy co největšímu počtu uživatelů ve městě

•

vedoucím odborů, realizujících opravy, rekonstrukce a nové stavby komunikací informovat o této
skutečnosti vedoucího odboru informatiky a komunikace a v případě jeho požadavku na uložení chráničky
pro budoucí metropolitní síť tento požadavek realizovat, popř. předložit návrh na rozpočtové opatření. Toto
opatření je platné do doby schválení studie Metropolitní sítě města

•

vedoucímu odboru architektury, územního plánování a regionálního rozvoje uplatňovat ve stanovisku
města pro stavební povolení, týkající se výkopových činností (mimo lokálních výkopů) soukromých
subjektů v centru města, požadavek na položení chráničky (tj. trubky, multifunkčního kanálu či jiného
prvku), umožňující budoucí vedení metropolitní sítě. Toto opatření je platné do doby schválení studie
Metropolitní sítě města

•

řediteli příspěvkové organizace Klub kultury předložit radě města organizační, technické a ekonomické
podklady vedoucí k návrhu na přemístění krojárny a organizování Malířského sympozia. Termín pro
předložení materiálu je do 20.4.2006. Do doby schválení zřizovatelem není možné dotaci města ve výši 230
tis. Kč na krojárnu a 120 tis. Kč na malířské sympozium čerpat

•

příspěvkové organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště dosáhnout v roce 2006 takového zlepšeného
hospodářského výsledku, který pokryje zhoršený hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 203.878,92 Kč
a případně umožní další plnění fondů organizace

•

příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a
obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města

•

odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace
týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy

•

ředitelce p.o. MŠ Svatováclavská, řediteli p.o. ZŠ UNESCO a odboru informatiky a komunikace posoudit
vhodnou formu používání telekomunikačních služeb u příspěvkové organizace, popř. navrhnou řešení, jak
snížit náklady na tyto služby do doby vyhodnocení 1. pololetí rozborů hospodaření

•

odboru správy majetku města navrhnout optimální využití nevyužívané části zahrady MŠ Jarošov

•

řediteli Klubu kultury předložit radě města jím zamýšlený záměr na změnu image, marketingové
komunikace organizace, dramaturgické změny, inovace a některé provozně organizační změny vč. vyčíslení
ekonomického dopadu. Návrh bude předložen v termínu před realizací uvedených změn. Termín 30. 6.
2006

•

řediteli Městských kin posoudit reálnost platného rozpočtu organizace a případné korekce předložit v rámci
2. změny rozpočtu města

•

právnímu odboru vypracovat stanovisko k dalšímu postupu ve věci nedodržení plánovaných výsledků
hospodaření příspěvkové organizace Městská kina za předcházející období. Návrh na řešení bude radě
města předložen do 30. 6. 2006

•

místostarostovi Evženu Uhrovi jako součást návrhu rozpočtu na rok 2007 a výhledu do roku 2012
navrhnout řešení na financování příspěvkové organizace Sl. divadlo a Knihovna B. B. Buchlovana tak, aby
byl zachován jejich provoz i v případě nezískání dotací ze státního rozpočtu v současném objemu

•

vedoucí právního odboru a vedoucímu ekonomického odboru požádat exekutorskou kancelář JUDr. T. Vrány
o rozšíření spolupráce na příspěvkové organizace města a v kladném případě zahájit vymáhání
problémových pohledávek příspěvkových organizací, splňujících podmínky pro exekuční řízení

•

příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních
tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu

•

organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím
metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových
finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto

•

organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru pololetně seznam
dlužníků po lhůtě splatnosti. Seznam bude předáván do 15. dne po ukončení pololetí.

•

ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační
doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmů 1.000,- Kč/rok a nižších

•

vedoucí odboru školství a sportu předložit zdůvodnění využití kapacity školy pouze pro potřeby školství tak,
aby odbor kultury a cestovního ruchu mohl hledat jiná řešení rozšíření pobočky knihovny v Mařaticích, z
důvodů nemožnosti využít prostory školy

•

vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu navrhnout radě města Uherské Hradiště jmenování ředitelů
příspěvkových organizací Městská kina Uherské Hradiště a Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště,
případně vypsání výběrových řízení na tyto pozice

doporučuje zastupitelstvu města
•

schválit změnu rozpočtu dle předloženého návrhu

•

schválit dotace z rozpočtu města pro 15 profesionálních knihoven v celkovém objemu 2.690 tis. Kč a 61
místním knihovnám v celkovém objemu 1.910 tis. Kč. Dotace se týkají obecních knihoven, zajišťujících
provoz do roku 2002 prostřednictvím příspěvkové organizace Knihovna B. B. Buchlovana

•

schválit příspěvek pro společnost Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín,
ve výši 100 tis. Kč. Dar je účelově určen pro pracoviště Uherské Hradiště na nákup přístroje pro měření
cholesterolu

•

schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2894/05/LCD, uzavřené s Českou spořitelnou a.s. dne
6.12.2005

•

neschválit zajištění úrokového rizika úvěru ve výši 250 mil. Kč, spláceného České spořitelně, a.s. na
základě Smlouvy o úvěru č. 2894/05/LCD ze dne 6.12.2005

•

odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 10. 2. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a společností EURO
FLATS CZECH, zájmovým sdružením právnických osob se sídlem ve Zlíně, Kúty 1962, IČ:71225722 na
převod pozemku p.č. 885/1 o výměře 20.342 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/94 o zvýšení nájemného z
bytu

•

udělit čestné občanství prof. Augustinu Čápovi, CSc.

•

udělit Cenu města za rok 2005 ak. mal. R. A. Kubíčkovi a paní Věře Domincové

•

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2001 ze dne 24. dubna
2001 O zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

•

vydat OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2003 ze dne 15. prosince 2003 O místním
poplatku z ubytovací kapacity

•

schválit udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Františce
Snopkové z Uherského Hradiště

•

schválit přihlášku k účasti ve výběrovém řízení na místo konání Národního zahájení Dnů evropského
dědictví 2007

bere na vědomí
•

smlouvy na dotace, dary a příspěvky v prvním pololetí 2005, uzavřené starostou města na základě
doporučení odborných komisí rady města, tj. v souladu s usnesením rady města č. 589/37 ze dne
13.7.2004
doporučuje zastupitelstvu města

•

schválit dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2006 - nad 20 tis.

•

neschválit nákup jedné akcie Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. s omezenými právy převoditelnosti,
nabízené k prodeji Ministerstvem financí ČR za cenu minimálně ve výši nominální hodnoty akcie

•

schválit nepeněžitý vklad vodárenského majetku města Uherské Hradiště do společnosti Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s. v rozsahu uvedeném v předloženém návrhu smlouvy o upsání akcií

•

převzetí zřizovatelských funkcí k Domu dětí a mládeže, Purkyňova 494, Uh. Hradiště, z kraje na město jen
v tom případě, že dohoda mezi městem a krajem bude doplněna tak, aby se k finančnímu plnění v případě,
že soudní spor vyhraje pracovnice, zavázal stávající zřizovatel – kraj

•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2005

•

zápis do kroniky města za rok 2004

•

informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2005

•

převod pozemku st. p.č. 616/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Mařatice JUDr. Janě Staškové a Ing. Vladimíru
Staškovi za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p.č. 44/1 (dle geometrického plánu č. 1530-193/2005 ze dne 16.12.2005
nově vzniklá p.č. 44/6) o výměře 52 m2 v k.ú. Uherské Hradiště paní Anně Pochmanové za kupní cenu
10.010,-Kč/m2

•

převod pozemků p.č. 351/14 o výměře 248 m2 a p.č. 351/15 o výměře 298 m2 za účelem realizace stavby
RD a pozemek p.č. 351/28 o výměře 29 m2 pro stavbu garáže; vše v k.ú. Sady paní Štěpánce Medkové za
kupní cenu 650,--Kč/m2

•

převod pozemku p.č. 351/17 o výměře 260 m2 za účelem realizace stavby RD a pozemek p.č. 351/27 o
výměře 29 m2 pro stavbu garáže; vše v k.ú. Sady Ing. Milanu Havlíkovi a Květoslavě Bohůnové za kupní
cenu 650,--Kč/m2

•

nabytí částí pozemků: p.č. 241/36 o výměře 162 m2 nově označena jako p.č. 241/49, p.č. 241/36 o
výměře 146 m2 nově označena jako p.č. 241/50, p.č. 241/36 o výměře 63 m2 nově označena jako p.č.
241/51 a p.č. 241/36 o výměře 50 m2 nově označena jako p.č. 241/52; vše v k.ú. Sady od Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 76 123 Zlín, IČ: 70934860, a to bezúplatně
formou daru

•

převod části pozemku původní p.č. 254 (dle geometrického plánu č. 587-3/2006 ze dne 9. 2. 2006 nově
vzniklá p.č. 254/2) o výměře 54 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště panu Martinu Bedrošovi za kupní
cenu 150,--Kč/m2

•

zrušit usnesení ZM č. 242/17/Z/2005 ze dne 20. 6. 2005 v bodě 14. týkající se převodu části pozemku p.č.
3016/18 - části o výměře 1116 m2 v k.ú. Mařatice - lokalita Jaktáře společnosti Schlote-Automotive Czech
s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27088219

•

přehled vydaných souhlasů s dohodou o výměně bytů v roce 2005 podle § 715 o.z.

jmenuje
•

členy konkursní komise na funkci ředitele(ky) Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 200, p. o.

stanovuje
•

řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného
rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek: musí být zachován celkový objem výnosů i celkový
objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při
dodržení ostatních stanovených podmínek; schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční
výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1.; provedené rozpočtové
opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech; převod části svého rezervního fondu ve výši
do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu; realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace
(pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci

majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 tis. Kč za jednu položku; veškerá provedená rozpočtová
opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření
pověřuje
•

Radovana Jančáře jednáním s majitelem objektu nám. Republiky č.p. 952, Uherské Hradiště o přemístění
pobočky Morava příspěvkové organizace Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště do jiných prostor v
rámci tohoto objektu

•

Radovana Jančáře zastupováním ředitele příspěvkové organizace Knihovna B. B. Buchlovana Uherské
Hradiště do doby jmenování nového ředitele

•

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok
2004

•

pana místostarostu Uhra k jednání o podmínkách nabytí nemovité kulturní památky (kaple Sv. Rocha) na
pozemku p.č. 1638 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a pozemku p.č. 1638 o výměře 102 m2 v k.ú.
Jarošov u Uherského Hradiště od Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště - Sady, Solná cesta 41, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 48489034

souhlasí
•

s profinancováním výše uvedeného projektu s celkovým rozpočtem 715 tis. Kč z prostředků města před
proplacením podpory Fondu mikroprojektů ve výši 435 tis. Kč

•

s použitím historického znaku města na propagační materiály akce Cantate Domino 2006, kterou pořádá
občanské sdružení pro děti a mládež SARKANDER o.s.

ruší
•

usnesení RM č. 1129/74/R/2006 ze dne 31. 1. 2006 v bodě 1., a to ve znění: "RM schvaluje: pronájem
nebytových prostor v zadní části budovy v I. a II. NP, o celkové výměře 71 m2 v objektu č.p. 39,
Prostřední ulice v Uherském Hradišti společnosti A + BX OKNA, s.r.o., Boršice 173, Boršice 687 09,
IČ:49966863 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemné se stanovuje následovně:
3.000,-- Kč/m2/rok za pronájem nebytových prostor v I.NP o výměře 21m2 a 1.700,-- Kč/m2/rok za
pronájem nebytových prostor ve II.NP o výměře 50 m2; tj. celkem 161.690,-- Kč/rok"

•

usnesení RM č. 1128/74/R/2006 ze dne 31.1.2006 v bodě 10., a to ve znění: "RM schvaluje: výpůjčku
nebytových prostor v I. poschodí o výměře 22 m2 v objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí v Uherském
Hradišti pro Asociaci českých filmových klubů, Erbenova ulice 840/5, 736 01 Havířov, IČ: 61387550, a to
na dobu určitou 10let"

•

usnesení RM č. 949/63/R/2005 ve znění: "uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, o velikosti 3+1, Uherské
Hradiště, Malinovského 879, pro Alenu Mikulkovou, po nabytí právní moci rozsudku o přivolení soudu k
výpovědi z nájmu bytu, vyklizení bytu a uhrazení celého dluhu na nájemném a službách spojených s
bydlením

•

usnesení MR č. 964/62 ze dne 12. května 1998, odrážka č. 3 ve znění: stanovení výše nájemného při
uzavírání nájemní smlouvy s novým nájemcem v nové i stávající bytové zástavbě i v půdních vestavbách
ve výši trojnásobku maximálního základního nájemného platného do 30. 6. 1998 určeného podle § 5 a 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 (kromě případů zákonného přechodu nájmu, výměny
bytu, bytové náhrady a služebních bytů vojáků z povolání) s platností od 1. 7. 1998

schvaluje ke zveřejnění
•

převod částí pozemků: p.č. 300/72 - id. 24/96, p.č. 300/73 - id. 40/480, p.č. 300/74 - id. 40/480 v k.ú.
Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 741/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor - místnosti č. 7 o výměře 91 m2 v přízemí objektu č.p. 21, Masarykovo
náměstí v Uherském Hradišti

•

pronájem nebytových prostor v zadní části budovy v I. NP o výměře 21 m2 a ve II. NP o výměře 50 m2 v
objektu č.p. 39, Prostřední ulice v Uherském Hradišti

•

výpůjčku nebytových prostor v I. poschodí o výměře 22 m2 v objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti

neschvaluje
•

uzavření nájemní smlouvy na byt pro Lidii a Alexandre Startchenkovy

vydává
•

nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č.1/2001 ze dne 3. dubna 2001 ve znění nařízení města
č.12/2001 ze dne 13. listopadu 2001 O placeném parkování

•

ceník placeného parkování na parkovištích v Uherském Hradišti

