Usnesení z 79. schůze rady města konané dne 25.4.2006
Rada města Uherské Hradiště
schvaluje
•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 40,10 m2 v I. NP budovy č.p. 1260, Štěpnická ulice v
Uherském Hradišti paní Heleně Zelinkové, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší
nájemného 1.000,--Kč/m2/rok za účelem provozování prodeje textilu

•

pronájem nebytových prostor o výměře 34 m2 v I. NP objektu č.p. 130, Prostřední ulice v Uherském
Hradišti paní Olze Vozárové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 2.500,-Kč/m2/rok za účelem provozování bazaru "Sluníčko"

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.6.2004 s Obchodní
společností Gemini Treking s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 515, 686 01 Uherské Hradiště 686 01, IČ:
63496119 na pronájem nebytových prostor v I. NP obj. č.p. 951, nám. Míru, Uherské Hradiště týkajícího se
bezbariérového přístupu, a to dle přiloženého návrhu

•

změnu usnesení RM č. 1129/74/R/2006 ze dne ze dne 31.1.2006, a to v bodě 2., a to následovně. Původní
znění: pronájem 1/2 vývěsní skříňky na objektu č.p. 33, Protzkarova ulice v Uherském Hradišti
Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, třída T. Bati 1565, 760 96 Zlín, IČ: 71185216 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 1.000,--Kč/měsíc. Nové znění: pronájem 1/2 vývěsní skříňky
na objektu č.p. 33, Protzkarova ulice v Uherském Hradišti Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, třída T.
Bati 1565, 760 96 Zlín, IČ: 71185216 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného
2.000,--Kč/rok

•

výpůjčku části pozemku p.č. 400/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Mařatice pro vybudování přístupu ke vchodu k
rodinnému domu manželům Františku a Věře Jordánovým, a to po dobu životnosti stavby - domu č.p. 279
na pozemku st.p.č. 359 v k.ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1338 o výměře 40 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu Lubomíru Petrovi, a to po
dobu životnosti stavby na pozemku st.p.č. 2000 v k.ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 2065/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Mařatice manželům Karlu a Blaženě
Nožičkovým, a to po dobu existence stavby na pozemku st.p.č. 69/4 v k.ú. Mařatice

•

uzavření Dohody o provádění geologických prací se společností UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00
Ostrava - Hrabová, IČ:45192260 dle přiloženého návrhu s tím, že při zpětnému předání městu bude
pozemek uveden do původního stavu

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 23.11.2004 s Jaroslavem a Evou Mislerovými, 1. Máje 841, 686
05 Uherské Hradiště na pronájem části pozemku p.č. 400/1 o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Mařatice, a to
dohodou ke dni 30.4.2006

•

výpůjčku části pozemku p.č. 544/1 o výměře 97,5 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu Liboru Vávrovi, a to po
dobu životnosti stavby na pozemku st.p.č.. 2125 v k.ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku nebytových prostor - kanceláře č. 441 o výměře 15m2 v 5.NP objektu č.p. 19, Masarykovo
náměstí v Uherském Hradišti společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ: 27680657, a to do 31.12.2006

•

výpůjčku nebytových prostor o výměře 31,37 m2 v přízemí bytového domu č.p. 1276, Štefánikova,
Uherské Hradiště společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ:
27680657, a to do 31.12.2006

•

uzavření Smlouvy o partnerství mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště při realizaci projektu
"Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji"

•

Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci č 1014/2005 mezi Zlínským krajem a městem Uherské
Hradiště

•

s účinností od 1.5.2006 nový Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Uherské Hradiště

neschvaluje
•

zřízení věcného břemene spočívajícího ve vstupu a příjezdu přes pozemek p.č. 988/4 v k.ú. Mařatice pro
oprávněného - pana Radomíra Bureše

uděluje
•

souhlas s umístěním sídla družstva - SBD DUHA, družstvo na adrese ul. Sadová 1478, 686 05 Uherské
Hradiště

•

souhlas s podnájem nebytových prostor v I. patře objektu sportovní haly (dvě kancelářské místnosti o
rozměrech 2 x 18,25 m2, kancelář o výměře 8 m2, sklad o výměře 4,3 m2, sociální zařízení se sprchou o
výměře 9 m2, ostatní prostory - chodba, schodiště o výměře cca 70 m2), Stonky 860, 686 01 Uherské

Hradiště Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 46956808 pro Asociaci českých filmových klubů, Erbenova 5, 736 01 Havířov, IČ:61387550
ruší
•

usnesení RM č. 1163/76/R/2006 v bodě 6. ve znění: "pronájem nebytových prostor o výměře 200 m2 v
přízemí objektu č.p. 123, Mariánské náměstí v Uherském Hradišti paní Janě Marčíkové, IČ: 62823272, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 1.300,--Kč/m2/rok"

•

k 30.4.2006 stávající platný metodický pokyn schválený usenesením RM č. 522/33 ze dne 11.5.2004

bere na vědomí
•

informaci o zániku zajišťovacího práva pro město po dobu splácení závazku ze zástavních smluv dle
důvodové zprávy

•

zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež v roce
2005

doporučuje zastupitelstvu města
•

nabytí pozemku p.č. 3813/8 o výměře 976 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště od paní Jitky
Uhříčkové za kupní cenu 70,--Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 3813/9 o výměře 1.085 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště od pana Františka
Štěrby za kupní cenu 70,--Kč/m2

•

převod pozemku p.č. 1012/3 o výměře 134 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu Quidovi Trojanovi za kupní
cenu 150,--Kč/m2

•

převod části pozemku původní p.č. 3023/23 o výměře 135 m2 (dle GP č. 1825-32/2006 ze dne 8.3.2006
nově vzniklá p.č. 3023/142) a části pozemku původní p.č. 437/37 o výměře 167 m2 (dle GP č. 182532/2006 ze dne 8.3.2006 nově vzniklá p.č. 437/178); vše v k.ú. Mařatice MUDr. Janě a Ing. Martinu
Požárovým za kupní cenu 150,--Kč/m2

•

uzavření Dohody o budoucím převzetí objektů společných zařízení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01 Zlín a městem Uherské Hradiště týkající se společných
zařízení, budovaných v rámci realizace jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Sady vyvolané stavbou
"Přeložka silnice I/50 Kunovice - Vésky č. ISPROFIN 3271146001", a to dle přiloženého návrhu smlouvy

•

uzavření Dohody o budoucím převzetí objektů společných zařízení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01 Zlín a městem Uherské Hradiště týkající se společných
zařízení, budovaných v rámci realizace jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vésky vyvolané stavbou
"Přeložka silnice I/50 Kunovice - Vésky č. ISPROFIN 3271146001", a to dle přiloženého návrhu smlouvy

•

uzavření Dohody o budoucím převzetí objektů společných zařízení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01 Zlín a městem Uherské Hradiště týkající se společných
zařízení, budovaných v rámci realizace jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vésky vyvolané stavbou
"Přeložka silnice I/50 Vésky - Veletiny č. ISPROFIN 3271126091", a to dle přiloženého návrhu smlouvy

•

ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na
území Zlínského kraje

•

vzít zprávu o účasti v projektu CAF a Benchmarking na vědomí

nedoporučuje
•

zastupitelstvu města nabytí nemovitostí včetně přilehlých pozemků v okrese Litoměřice dle žádosti
přiložené v důvodové zprávě od pana Václava Brožíčka

schvaluje ke zveřejnění
•

pronájem nebytových prostor o výměře 17 m2 v přízemí objektu č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti

•

pronájem části pozemku p.č. 2065/2 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem částí pozemků p.č. 325/3 o výměře 28.927 m2, část p.č. 325/71 o výměře 795 m2, část
pozemku p.č. 2048/2 o výměře 216 m2, st.p.č. 1904 o výměře 16 m2, st.p.č. 1905 o výměře 18 m2 a
st.p.č. 1937 o výměře 16 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 2067 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 3023/84 o výměře 61 m2 a pozemku p.č. 3023/128 o výměře 73 m2 v k.ú.
Mařatice

•

pronájem nebytových prostor o výměře 200 m2 v přízemí objektu č.p. 123, Mariánské náměstí v Uherském
Hradišti

•

uzavření dodatku, tj. rozšíření přílohy mandátní smlouvy se správcem R.K.Servis, spol. s r.o., Masarykovo
náměstí 157/8, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 49435949 o správu objektu: č.p. 363 na pozemku st.p.č.
549, č.p. 398 na pozemku st.p.č. 555; vše v k.ú. Uherské Hradiště

souhlasí
•

se změnami v obsazení bytů Slováckého divadla v objektu Mariánské nám. čp. 123

•

s použitím historického znaku města v informačnímu bulletinu mládežnického turnaje v házené děvčat - 9.
ročník ITS KORD CUP 2006, který proběhne ve dnech 28. - 30.

jmenuje
•

členy pracovní skupiny k zabezpečení organizace a koordinace oslav 750. výročí založení města Uherské
Hradiště: Ing. Libor Karásek, p. Evžen Uher, p. Květoslav, ing. Hana Doupovcová, PhDr. Jaroslav
Zapletalm, p. Marta Ondrová, Ing.arch. Aleš Holý, Mgr.A. Antonín Mach, PhDr. Jiří Čoupek, MUDr. David
Ondra

•

tajemnici pracovní skupiny k zabezpečení organizace a koordinace oslav 750. výročí založení města
Uherské Hradiště Ing. Blanku Bartasová

pověřuje
•

odbor školství a sportu určit výši platového tarifu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Uherské Hradiště v případě splnění podmínek postupu do vyššího platového stupně - dle čl. 2 odst. 2)
metodického pokynu

