Usnesení z 7. schůze rady města konané dne 20.2.2007
Rada města Uherské Hradiště
d o p o r u č i l a ZM
•

schválit nové znění statutu Ceny Vladimíra Boučka

n e d o p o r u č i l a ZM
•

akceptovat žádnou z nabídek na zpracování investičního záměru „Jezitská kolej“ a rozhodnutí o jeho
zpracovateli odložit

schválila
•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.6.2004 s Domem Dětí a mládeže Staré
Město na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 144 m2 v I. NP objektu č.p. 1188, Štěpnická
ulice v Uherském Hradišti ke dni 31.3.2007

•

pronájem části pozemku p.č. 694/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu RNDr. Antonínu
Zellerovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 10.000,--Kč/rok

•

pronájem pozemku p.č. 1059/14 o výměře 406 m2 v k.ú. Uherské Hradiště Josefu Budařovi – PROMONT na
dobu určitou do 31.12.2007 s výší nájemného 100.000,--Kč/rok

•

pronájem nebytových prostor o výměře 31,37 m2 v přízemí objektu č.p. 1276 vpravo, ul. Štefánikova,
Uherské Hradiště paní Boženě Šimíčkové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného
1260,-- Kč/m2/rok za účelem provozování kadeřnictví

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 7. 2004 se společností MASIG s.r.o. na
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 100 m2 v objektu č. 23, areál BVK, Uherské Hradiště
dohodou ke dni 28. 2. 2007

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 10. 2003 se společností KAMO s.r.o. na
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 130 m2, levá část objektu č.20, areál BVK, Uherské
Hradiště dohodou ke dni 28. 2. 2007

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 2. 10. 2006 s Mgr. Milanem Šáchou na
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 21,15 m2 V I. NP budovy č. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště dohodou ke dni 28. 2. 2007

•

uzavření smlouvy o výpůjčce s Místní akční skupinou Bojkovsko podle přiloženého návrhu.

•

Výsledek výběrového řízení na služby - zhotovitele projektové dokumentace "Půdní vestavba obj. s ev. č.18
(UH 1), Vzdělávací zóna - Uherské Hradiště" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností
od 1.8.2006, čl.3 písm.c) a čl. 8 odst.4). Vybraný uchazeč: MIKULÍK projekty s.r.o.

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 144 m2 v I. NP levé části objektu č.p. 1188, Štěpnická
ulice v Uherském Hradišti

•

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění telekomunikačních zařízení na pozemcích p.č.
295/1, p.č. 293/1, p.č. 1458/1, p.č. 1458/2, p.č. 1458/3, p.č. 1458/4, st.p.č. 721/5, st.p.č. 721/7, st.p.č.
721/6 a st.p.č. 721/3, vše v k.ú. Uherské Hradiště pro oprávněného - Telefónica O2 Czech Republic a.s.

•

výpůjčku části pozemku p.č. 132/1 o výměře cca 2750 m2 a části p.č. 151/12 o výměře 175 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 2065/13 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Mařatice

•

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění vodovodního řadu a elektropřípojky na pozemcích
p.č. 3038/2 a p.č. 3012/92 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 768/75 o výměře 50 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou

•

pronájem části pozemku p.č. 653/19 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

směnu částí pozemků p.č. 3015/92 o výměře cca 72 m2, p.č. 3015/7 o výměře cca 572 m2, p.č. 3039/4 o
výměře cca 16 m2, p.č. 3039 /3 o výměře cca 37 m2, 3014/4 o výměře cca 526 m2, p.č. 3014/1 o výměře
cca 343 m2, p.č.3041/39 o výměře 4 m2, p.č. 178/3 o výměře cca 11 m2 a dále celé parcely č. 3039/11 o
výměře 12 m2, p.č. 3039/8 o výměře 54 m2, p.č. 3014/27 o výměře 506 m2, p.č. 3014/16 o výměře 15
m2, p.č. 3014/ 21 o výměře 16 m2, p.č. 348/250 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Mařatice, z majetku města
Uherské Hradiště o výměře 1580 m2 a části pozemků p.č. 172/1 o výměře cca 393 m2, p.č. 178/2 o
výměře cca 208 m2 a p.č. 2070/14 o výměře cca 11 m2, z majetku MESIT reality spol. s r.o. vše v k.ú.
Mařatice

ke zveřejnění

neschválila ke zveřejnění

•

pronájem částí pozemků p.č. 2065/2 o výměře 21,60 m2 a p.č. 400/1 o výměře 11,40 m2; vše v k.ú.
Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 2065/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Mařatice

změnila
•

své usnesení č. 63/6//R/2007 ze dne 30.1.2007 v bodě 1., a to následovně:
původní znění: RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 887/2 o výměře 17 m2 a části pozemku p.č.
887/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od Zlínského kraje do doby převodu uvedených pozemků
do majetku města Uherské Hradiště
nové znění: výpůjčku části pozemku p.č. 887/2 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 887/3 o výměře 35
m2 v k.ú. Uherské Hradiště od Zlínského kraje na dobu určitou do 6 měsíců po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí na stavbu účelové komunikace, která bude sloužit pro příjezd ke stávajícímu
parkovišti u bytového domu č.p. 1257 až 1260

uložila
•

odboru architektury, plánování a rozvoje dále jednat o využití objektu, blíže specifikovat funkční náplň
objektu a předložit k projednání v odborných komisích Rady města a Radě města do konce září 2007

vzala na vědomí
•

vyhodnocení tržeb z parkovacích zařízení za rok 2006

•

informativní zprávu o průběhu realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském
Hradišti

•

informativní zprávu o výsledku zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených
městem Uh. Hradiště

•

kontrolu plnění usnesení Rady města za IV. čtvrtletí roku 2006

odvolala
•

Ing. Marii Gejdošovou z funkce: členky Ústřední inventarizační komise, členky Škodní komise, tajemnice
Komise ztrát a nálezů, tajemnice Místní komise Vésky

•

pana Vlastimila Omelku z funkce předsedy MK Jarošov

•

paní Radmilu Slavíkovou z funkce člena MK Jarošov

jmenovala
•

Martinu Hadašovou členkou Ústřední inventarizační komise

•

Ivanu Schystalovou tajemnicí Komise ztrát a nálezů

•

paní Radmilu Slavíkovou předsedkyní MK Jarošov

