Usnesení z 8. schůze rady města konané dne 20.3.2007
Rada města Uherské Hradiště
doporučila ZM
•

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů

•

schválit
•

nabytí části pozemku p.č. 1111/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1263-21/2001 ze
dne 26.10.2001 nově vzniklá p.č. 1111/6 o výměře 31 m2 a p.č. 1111/7 o výměře 44 m2; vše v k.ú.
Uherské Hradiště) od Zdeňka Meyera za kupní cenu 240,--Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 1112/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1263-21/2001 ze
dne 26.10.2001 nově vzniklá p.č. 1112/5 o výměře 22 m2 a p.č. 1112/6 o výměře 7 m2; vše v k.ú.
Uherské Hradiště) od Víta a Aleny Jabůrkových za kupní cenu 240,--Kč/m2

•

nabytí id. ¼ části pozemku p.č. 906 o výměře 24 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č. 1727-6/2005 ze dne
29.3.2006 nově vzniklá 3179/27 o výměře 24 m2 v k.ú. Mařatice) od pana Radima Bičánka,
Průmyslová 964, 686 01 Uherské Hradiště za kupní cenu 50,--Kč/m2

•

nabytí id. ½ části pozemku p.č. 903 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č. 1727-6/2005 ze dne
29.3.2006 nově vzniklá 3179/26 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice) od paní Jitky Staňkové a pana Víta
Staňka za kupní cenu 50,--Kč/m2

•

směnu pozemků, a to části pozemku p.č. 898/2 o výměře 121 m2 (nově vzniklá p.č. 3179/18 o
výměře 121 m2) v k.ú. Mařatice z majetku města (v hodnotě 150,--Kč/m2) za části pozemků: p.č. 895
o výměře 24 m2 (nově vzniklá p.č. 3179/16 o výměře 24 m2), p.č. 898/1 o výměře 26 m2 (nově
vzniklá p.č. 3179/17 o výměře 26 m2), p.č. 899/1 o výměře 27 m2 (nově vzniklá p.č. 3179/19 o
výměře 27m2), p.č. 902 o výměře 19 m2 (nově vzniklá p.č. 3179/25 o výměře 19 m2), id. ½ p.č. 903
o výměře 18 m2 (nově vzniklá p.č. 3179/26 o výměře 18m2 - její id. ½ ) a id. ¾ p.č. 906 o výměře 24
m2 (nově vzniklá p.č. 3179/27 o výměře 24m2); vše v k.ú. Mařatice z majetku Ing. Zdeňka Popa (v
hodnotě 50,--Kč/m2); nově vzniklé parcely jsou specifikovány GP č. 1727-6/2005 ze dne 29.3.2006

•

nabytí pozemku p.č. 3038/9 o výměře 20 m2 v k.ú. Mařatice od pana Antonína Náplavy za kupní cenu
150,--Kč/m2

•

směnu části pozemku p.č. 2046/1 o výměře 67 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č. 1869-37/2006 ze dne
10.10.2006 nově vzniklá p.č. 2046/9 o výměře 67 m2 v k.ú. Mařatice) z majetku města Uherské
Hradiště, za část pozemku p.č. 1697/1 o výměře 67 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č. 1911-5/2007 ze dne
15.2.2007 nově vzniklá p.č. 1697/22 o výměře 67 m2 v k.ú. Mařatice) z majetku Zdeňky Malované

•

směnu pozemků p.č. 733/29 o výměře 32m2, p.č. 733/31 o výměře 103 m2, p.č. 733/32 o výměře 18
m2 a p.č.733/41 o výměře 129 m2 (celkem 282 m2), vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště z
majetku města Uherské Hradiště za pozemky p.č. 725/4 o výměře 257 m2 a p.č. 725/2 o výměře 425
m2 z majetku PaSB, a.s., vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, bez doplatku

•

směnu části pozemku původní p.č. 613/9 o výměře 9 m2 (dle GP č. 1603-302/2006 ze dne
18.12.2006 nově vzniklá p.č. 613/10 o výměře 9 m2) z majetku p. Zdeňka Posselta za část pozemku
původní p.č. 1280/1 o výměře 49 m2 (dle GP č. 1603-302/2006 ze dne 18.12.2006 nově vzniklá p.č.
1280/4 o výměře 49 m2) z majetku města, vše v k.ú. Uherské Hradiště, a to s doplatkem 200,- Kč/m2
ve prospěch města
uzavření Dohody o podmínkách zřízení stavby č.003/P/2007 uzavřené mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje a městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ:
00291471 jako investorem, dle přiloženého návrhu smlouvy

•

•

převod části pozemku původní p.č. 132/1 o výměře 486 m2, části původní p.č. 151/1 o výměře 192
m2, části původní p.č. 151/10 o výměře 159 m2, části původní p.č. 1421 o výměře 40 m2 a části
původní st.p.č. 2531 o výměře 1.473 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; části výše uvedených pozemků
se sloučily a dle GP č. 1624 - 10/2007 vytvořily nově vzniklou st.p.č. 2531 o výměře 2.350 m2,
společnosti PSJ Slovácko, spol. s r.o. za kupní cenu 1.800,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem

•

převod části pozemku původní p.č. 151/12 o výměře 31 m2 a části pozemku původní p.č. 151/11 o
výměře 382 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště ( části výše uvedených pozemků tvoří dle GP č. 1623 9/2007 nově vzniklou parcelu č. 151/14 o výměře 413 m2) společnosti ČSAD Uherské Hradiště, a.s. za
kupní cenu 1 100.000,-- Kč + náklady spojené s převodem

•

nabytí stavby účelové komunikace, dle přiloženého nákresu, nacházející se na částech pozemků,ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, p.č. 151/12 o výměře 781 m2, p.č. 132/1 o výměře 407 m2 , p.č.
139 o výměře 480 m2, p.č. 151/11 o výměře 716 m2 , p.č. 135/4 o výměře 7 m2 a p.č. 137 o výměře
100 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti ČSAD Uherské Hradiště za kupní cenu 1
100.000,-- Kč

schválit dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2007 následovně:
č. Žadatel Poskytnuto ZM

1 Old Stars Hradišťan Hradební 1198, Uh. Hradiště 30,0
18 Junák svaz skautů a skautek ČR - středisko Psohlavci Uh. Hradiště Luční 111, Uh. Hradiště 25,0 (z toho
komise 10)
27 Myslivecké sdružení Rochus Jarošov U Bagru 2, Uh. Hradiště 20,0
28 10,0
30 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 50,0
41 TJ Mařatice -Východ Lomená 900, Uh. Hradiště 30,0
44 TJ Slavoj Uherské Hradiště Pivovarská 102, UH 50,0
46 Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice Panská 9, Kunovice 40,0
47 TJ Slovácká Slavia Stonky 860, Uh. Hradiště 20,0
48 9,0 (z toho komise 9)
49 10,0 (z toho komise 10)
50 10,0 (z toho komise 10)
51 15,0
52 30,0
53 30,0
56 5,0
57 10,0 (z toho komise 10)
Celkem [tis. Kč] 394,0
•

schválit "Specifikaci jednotlivých akcí v oblasti rekonstrukce místních komunikací v roce 2007" dle přílohy
č. 1.

•

schválit udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby za rok 2007 paní
Haně Špalkové

schválila
•

dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí Břestek dle přílohy

•

jednorázové snížení nájmu za pronájem nebyt. prostor o celkové výměře 103,73 m2 v objektu č.p. 436,
Růžová ulice v Uherském Hradišti společnosti STAMOS, spol. s r.o. po dobu rekonstrukce kanalizační
přípojky v uvedeném objektu za období od 1.8.2006 do 30.9.2006, a to v celkové výši 9.582,--Kč

•

změnu svého usnesení č. ze dne 21. března 2006 v bodě 2., a to následovně:
původní znění
RM schvaluje: 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. a to dohodou ke dni 30.4.2006
nové znění:
RM schvaluje: 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. a to dohodou ke dni 31.3.2007

•

pronájem nebytových prostor - místnosti č. 7 o výměře 91 m2 v objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti panu Jaroslavu Krajíčkovi, čištění textilu a oděvů na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a výší nájmu 700,--Kč/m2/rok

•

výpůjčku části pozemku p.č. 3164/1 o výměře 1100 m2 v k.ú. Mařatice, po dobu trvání činnosti společnosti
EDUHA s.r.o.

•

výpůjčku pozemku st. p.č. 520/2 o výměře 1120 m2 v k.ú. Mařatice, pod budovou č.p. 1535, 686 01
Uherské Hradiště, společnosti EDUHA s.r.o. po dobu životnosti stavby č.p. 1535

•

výpůjčku části pozemku p.č. 399/30 o výměře 20 m2 v k.ú. Mařatice, po dobu nutné potřeby užívání
rampy Tomášem Směřičkou

•

výpůjčku části pozemku p.č. 544/124 o výměře 10 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Bytovému družstvu
vlastníků ŠTĚPNICE po dobu životnosti domu č.p. 1046, 686 06 Uherské Hradiště

•

uzavření nájemní smlouvy s paní Dobromilou Foltýnovou na pronájem pozemků p.č. 25/3 o výměře 440
m2, p.č. 25/7 o výměře 81 m2 a část pozemku p.č. 25/21 o výměře 650 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště,
na dobu určitou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby víceúčelového domu na

předmětných pozemcích, nejdéle však do 31.12.2007; výše nájemného je stanovena na částku 15.000,-Kč/měsíc
•

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění stavby cyklostezky na pozemku p.č. 1712/2 o
výměře 5 m2 a pozemku p.č. 322/1 o výměře 2 m2, oba ve vlastnictví p. Ing. Stanislava Mikuly

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění stavby
cyklostezky na pozemcích p.č. 324/1 o výměře 220 m2, p.č. 3150/13 o výměře 15 m2 a p.č. 3156/1 o
výměře 4 m2 ve vlastnictví p. Dušana Komnackého

•

dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2007 následovně:
č. Žadatel Poskytnuto RM
5 Římskokatolická farnost Uh. Hradiště Masarykovo nám. 36, Uh. Hradiště 20,0
7 Karel Hoffmann, K+M Umělecká a divadelní agentura Konečná 983, Uh. Hradiště 20,0
9 Taneční klub ROKASO Uh. Hradiště U Řeky 1415, Uh. Hradiště 20,0
11 Remazury Santražiny 1623, Zlín 20,0
15 Mgr. Martina Dočekalová Podboří 282, Uh. Hradiště 10,0
17 Junák svaz skautů a skautek ČR, hradišťská dvojka Modrá 66 5,0
20 Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště Šafaříkova 961, Uh. Hradiště 2,0
23 Základní škola a mateřská škola Uh. Hradiště-Jarošov Pivovarská 200, Uh. Hradiště 4,0
24 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyk.škola Uh. Hradiště Nádražní 22, Uh. Hradiště 20,0
25 ZO ČSOP Buchlovice Kostelní 403, Buchlovice 15,0
26 Myslivecké sdružení Kněžpole Kněžpole 208 10,0
34 Klub důchodců Uh.Hradiště Kollárova 1243, UH 20,0
37 Tělovýchovná jednota Monty dostihová stáj Kunovice Průmyslová 912, Uh. Hradiště 20,0
38 Klub úplně fantastické rekreace Palckého nám. 293, Uh. Hradiště 10,0
39 Česká tábornická unie- Táb. klub KLETR Svatoplukova 288, Uh. Hradiště 5,0
40 Snails Kunovice Šlerkova 313, Kunovice 20,0
42 Internacionálové FC-Slovácká Slávia Uherské Hradiště Sadová 302, Uh. Hradiště 7,0
43 Juniorsko-výchovná společnost basketbalová Velehradská 218, UH 20,0
45 Veslařský klub Morávia Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, Uh. Hradiště 15,0
58 Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D. Dlouhá 1303, Uh. Hradiště 5,0
59 Ing. Jaroslav Blatný Vl. Perutky 1301, Uh. Hradiště 5,0
Celkem [tis. Kč] 273,0

•

uzavření smlouvy o dílo s p. Hanou Rathúskou, jejímž předmětem bude zpracování zápisu kroniky města za
r.2006 a odměna bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy

•

výplatu odměny kronikářce p. Haně Rathúské za zápis kroniky za rok 2005 ve výši stanovené dle smlouvy
o dílo

•

uzavření smluv o dílo s p. Bedřichem Autratou a Mgr. Antonínem Staškem, jejichž předmětem bude
zpracování písemného záznamu o dění v místních částech za r.2007 a odměna bude stanovena ve výši dle
důvodové zprávy

•

výplatu odměny p. Bedřichu Autratovi a Mgr. Antonínu Staškovi ve výši stanovené dle smlouvy o dílo za
zpracování písemných záznamů o dění v místních částech Míkovice a Vésky za r. 2007

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo nákup osvětlovacího pultu scénického osvětlení v ceně do 310
tis.Kč, nákup osvětlovacího pultu bude hrazen z investičního fondu příspěvkové organizace

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště převod finančních prostředků ve výši 310 tis.Kč z
rezervního fondu do fondu investičního

•

pronájem bytu o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti paní Stehlíkové

•

pronájem bytu č.3, o velikosti 1+KK, v Domě s chráněnými byty v Uherském Hradišti, ul. Štefánikova
1284, v následujícím pořadí: Jarmila Maňásková, Lubomír Cileček, Jiřina Daňhelová

•

dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem při společné
realizaci projektu Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

•

účast Ing. Stanislava Blahy a Ing. arch. Aleše Holého na zahraniční studijní cestě do Spolkové republiky
Německo ve dnech 26. 5. - 2. 6. 2007

•

poskytnutí finančních darů pro členy zásahové jednotky SDH Uh. Hradiště a Vésky dle předloženého návrhu

•

poskytnutí věcného daru pro prezidenta ČR při příležitosti návštěvy města Uherského Hradiště dne 13.
března 2007

schválila ke zveřejnění
•

záměr na převod NTL plynovodu PEDN 90 dl. 50 m a NTL přípojky PEDN 63 dl. 11,5 m

•

směnu pozemku p.č. 533/8 ( svah) z majetku p. V. Staňka za část pozemku p.č. 323/3 z vlastnictví města
Uh. Hradiště; vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

směnu pozemku p.č. 536/14 o výměře cca 8 m2 z majetku manž. Havlů za část pozemku p.č. 536/1 o
stejné výměře z vlastnictví města Uh. Hradiště; vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

směnu pozemku p.č. 537/8 o výměře cca 43 m2 z majetku manž. Havlů za část pozemku p.č. 536/1 o
stejné výměře z vlastnictví města Uh. Hradiště; vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště;

•

směnu pozemku p.č. 3042/13 o výměře cca 105 m2 z majetku manž. Čechmánkových za část pozemku
p.č. 3015/88 o stejné výměře z vlastnictví města Uh. Hradiště; vše v k.ú. Mařatice

•

směnu pozemku p.č. 3015/87 o výměře cca 18 m2 z majetku manž. Čechmánkových za část pozemku p.č.
3015/115 o stejné výměře z vlastnictví města Uh. Hradiště; vše v k.ú. Mařatice

vzala na vědomí
•

zprávu PČR a MP za rok 2006

•

smlouvy na dotace, dary a příspěvky v prvním pololetí 2007, 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:
Žadatel Poskytnuto komisí
Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Uh. Hradiště 10,0
UH SENIOR BAND Uh. Hradiště 10,0
Vinaři Mařatice , občanské sdružení Uh. Hradiště 10,0
DUHA, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. 7,0
17 Junák svaz skautů a skautek ČR, hradišťská dvojka Modrá 66 5,0
18 Junák svaz skautů a skautek ČR - středisko Psohlavci Uh. Hradiště Luční 111, Uh. Hradiště 10
doporučeno ZM
19 DDM Staré Město - Žabka - centrum ekologické výchovy U Školky 1409, Staré Město 10,0
20 Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště Šafaříkova 961, Uh. Hradiště 5,0
21 Dětský domov a školní jídelna Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313, Uh. Hradiště 7,0
23 Základní škola a mateřská škola Uh. Hradiště-Jarošov Pivovarská 200, Uh. Hradiště 6,0
29 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Palackého nám. 293, Uh. Hradiště 10,0
31 Svaz tělesně postižených v ČR, OV UH Palackého 293, UH 10,0
32 MO Svazu tělesně postižených Uh. Hradiště Průmyslová 900, UH 10,0
33 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Palakého nám. 293, Uh. Hradiště 10,0
35 Konfederace politických vězňů Palackého 293, UH 10,0
36 AIKIDO KLUB Tupesy 32 10,0
48 TJ Slovácká Slavia Stonky 860, Uh. Hradiště 9 doporučeno ZM
49 10 doporučeno ZM
50 10 doporučeno ZM
57 10 doporučeno ZM
Celkem [tis. Kč] 130,0

•

zápis do kroniky města za rok 2005

•

zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež za rok
2006

•

zahájení realizace transformace Penzionu, příspěvkové organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova z
ústavu sociální péče - domova penzionu pro důchodce podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č.
182/1991 Sb., jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení, na jiný typ ústavního zařízení - chráněné
bydlení podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

odvolala
•

Ing. Zdeňka Hrdinu z funkce člena komise pro nakládání s majetkem města

•

Ing. Pavla Kroču z funce člena komise pro rozvoj města a strategické plánování

•

pí Miroslavu Veselou z funkce tajemnice komise pro nakládání s majetkem města

•

Ing. Marii Gejdošovou z funkce tajemnice místní komise Vésky

jmenovala
•

Ing. Pavla Kroču členem komise pro nakládání s majetkem města

•

Ing. Tomáše Šulce členem komise pro rozvoj města a strategické plánování

•

pí Zuzanu Kočí tajemnicí komise pro nakládání s majetkem města

•

slečnu Moniku Kabelovou tajemnicí místní komise Vésky

•

JUDr. Danu Šilhavíkovou za člena správní rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

•

Bc. Květoslavu Zlatuškovou za člena správní rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

•

Ing. Vladimíra Mošťka za člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

•

Janu Nohalovou za člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

pověřila
•

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok
2005 do 31.8.2007

•

starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

souhlasila
•

s použitím historického znaku města na komerční mapu společnosti KOMPAKT spol. s r.o., se sídlem
Pardubice

