Usnesení z 12. schůze rady města konané 15.5.2007
Rada města Uherské Hradiště
doporučila ZM
•

schválit závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2006

•

souhlasit s celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2006, a to bez výhrad

•

schválit odepsání 17 nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 3
809 403,75 Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

vzít na vědomí informaci o odepsání 310 nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti, v
celkovém objemu 264 116,20 Kč

•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2007

•

schválit změnu rozpočtu dle předloženého návrhu

•

schválit rozdělení dotace z rozpočtu města ve výši 4 730 tis. Kč

•

schválit společnosti Kraus House Production neinvestiční dotaci 180 tis. Kč, účelově určenou na projekt
"Nevyslovitelné jméno - dokumentární horor" o bývalé věznici v Uh. Hradišti

•

schválit společnosti J.D.Production investiční úvěr ve výši 5 000 tis. Kč, účelově určený na vybudování
distribučního systému digitálních programů televize Slovácko

•

zrušit usnesení č. 33/III. ze dne 7. dubna 2003 k delegování zástupce města do představenstva společnosti
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště

•

navrhnout společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště Ing. Libora Karáska, starostu
města Uherské Hradiště, jako zástupce města Uherské Hradiště v představenstvu společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště a Ing. Ladislava Šupku, jako zástupce města Uh. Hradiště v
dozorčí radě společnosti

•

schválit investiční záměr přestavby a modernizace krytého bazénu a koupaliště v Uherském Hradišti
zpracovaný společností WACH

•

souhlasit se zajištěním úkonů umožňujících mu budoucí založení obchodní společnosti na výstavbu a provoz
aquaparku dle předložené důvodové zprávy

•

delegovat do dozorčí rady společnosti HRATES, a.s. pro další funkční období :
•

Květoslava Tichavského,

•

Ing. Jaroslava Tarcalu,

•

Ing. Hanu Doupovcovou,

•

Ing. Bohumila Janíka

•

zrušit usnesení číslo 46/4/Z/2007 ze dne 2.4.2007 k Delegování zástupců města na valné hromady.

•

pověřit Ing. Libora Karáska, starostu města Uherské Hradiště, jako zástupce města k výkonu práv
společníka v obchodních společnostech s majetkovým podílem města v rozsahu stanov těchto společností,
zejména k účasti na valných hromadách, k hlasování na nich, k podání oprávněných žádostí o vysvětlení,
jakož i k podání návrhů a protinávrhů, týkajících se záležitostí projednávaných na valných hromadách, k
vystavení plné moci pro svého zástupce k výkonu těchto práv v případě, kdy se nebude moci na výkonu
sám podílet

•

schválit transformaci Penzionu, příspěvkové organizace, z ústavu sociální péče-penzion-domov pro
důchodce na dům s pečovatelskou službou

•

schválit změnu názvu příspěvkové organizace Penzion

•

schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Penzion - městské sociální centrum UH se sídlem
Uherské Hradiště

•

přijetí žádosti o dotaci po termínu stanoveném Pravidly pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu
obnovy historické architektury

•

přidělení dotace z fondu obnovy historické architektury vlastníkovi objektu čp. 64, Mariánské nám. panu
Josefu Šrámkovi ve výši 47 500,- Kč na provedení sanace statických poruch domu čp. 64.

•

vzít na vědomí postup při souběžném pořizování několika územně plánovacích dokumentací

•

vzít na vědomí způsob rozhodování o pořízení změn územního plánu města

•

vzít na vědomí návrhy na pořízení změny územního plánu města Uherské Hradiště a rozhodnout o jejich
pořízení na závěr roku 2007

•

pověřit starostu města Ing. Libora Karáska podpisem Smlouvy o partnerství při jednotném pořízení a
správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje

•

udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Haně Špalkové, košíkářce

•

schválit výplatu odměn pro zastupitele nastupující v průběhu volebního období na uvolněný mandát tak, že
odměny budou vypláceny ode dne složení slibu ve výši schválené usnesením ZM

doporučila ZM ke schválení
•

převod části pozemku p.č. 132/1 o výměře 1 993 m2 ( dle GP č. 1642-34/2007 nově vzniklá p.č. 132/11 o
výměře 1 993 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti KCB development, s.r.o. za kupní cenu 3.500,Kč/m2

•

převod části pozemku původní p.č. 3015/37 o výměře 4 664 m2 ( dle GP č. 1935 - 35/2007 nově vzniklá
p.č. 3015/129 o výměře 4 664 m2) v k.ú. Mařatice, společnosti GG Interstyl s.r.o. za kupní cenu 350,Kč/m2 a s kaucí ve výši 300.000,- Kč při nedodržení termínu kolaudace do tří let od podpisu kupní smlouvy

•

nabytí pozemku p.č. 697/2 o výměře 102 m2 v k.ú. Jarošov, od Tělovýchovné jednoty Slavoj, Uherské
Hradiště - Jarošov, za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 668/1 o výměře 918 m2, v k.ú. Uherské Hradiště (dle GP č. 1615 - 4/2007 ze
dne 13.2.2007 nově vzniklá p.č. 668/21 o výměře 918 m2) MVDr. Radomíru Mlejnskému, za kupní cenu
1.300,-- Kč/m2

•

převod členského podílu v BD Jitřenka- nebytový prostor o výměře 226 m2 v I. NP objektu č.p. 705, ulice
Rostislavova, Uherské Hradiště, společnosti DKR, s.r.o., za kupní cenu 420.000,- Kč a v případě jejího
odstoupení panu Pavlu Šikovi, za kupní cenu 436.000,-- Kč

•

nabytí pozemku p.č. 2753/1 o výměře 2 359 m2 v k.ú. Kněžpole, od Zlínského kraje bezúplatně

•

nabytí pozemků p.č. 1752/13 o výměře 2 585 m2, p.č. 1752/14 o výměře 3 285 m2, p.č. 1762/9 o výměře
403 m2, p.č. 1762/10 o výměře 1 839 m2, p.č. 1766/6 o výměře 552 m2, p.č. 1809/9 o výměře 1 062
m2, vše v k.ú. Mařatice; od MVDr. Milana Hanáčka za kupní cenu 50,-- Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 1683/21 o výměře 9 m2, p.č. 1683/24 o výměře 1 m2, p.č. 1683/26 o výměře 18 m2,
p.č. 742/5 o výměře 371 m2 a části původního pozemku p.č. 1683/11 o výměře 21 m2 ( dle GP č. 623 12/2007 je původní p.č. 1683/11 o výměře 21 m2 součástí nově vzniklé p.č. 725/4 o celkové výměře 231
m2), vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, od společnosti PaSB, a.s za kupní cenu 183,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 3150/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od Vladimíra Horehledě, za kupní cenu 240,Kč/m2

•

převod rozestavěného objektu OSDAM na pozemku st.p.č. 2672 o výměře 1110 m2, pozemků p.č. 1344/1
o výměře 4 305 m2, p.č. 1344/2 o výměře 463 m2 a č. pozemku p.č. 1344/3 o výměře 553 m2 (nově
vzniklá p.č.1344/4 o výměře 553 m2), vše v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Vinital, s.r.o. za kupní cenu
9.011.000Kč

•

převod části pozemku p.č. 437/19 o výměře 2 312 m2 a části pozemku původní p.č. 437/143 o výměře
188 m2, které se sloučily a dle GP č. 1934 - 13/2007 byla vytvořena nová parcela označena jako p.č.
437/181 o výměře 2 500 m2; dále převod části pozemku p.č. 437/37 o výměře 2 087 m2 dle GP 1934 13/2007 nově vzniklá celá p.č. 437/37 o výměře 2087 m2; dále části pozemku p.č. 437/28 o výměře 470
m2 a p.č. 437/29 o výměře 375 m2, které se sloučily a dle GP č. 1934 - 13/2007 byla vytvořena nová
parcela označená jako p.č. 437/29 o výměře 845 m2 a dále pozemek p.č. 437/152 o výměře 160 m2, vše
v k.ú. Mařatice, společnosti Reality Milenium s.r.o., za kupní cenu 900,-- Kč/m2 a kauci ve výši 500.000,-Kč ( při nedodržení kolaudace do tří let od podpisu kupní smlouvy)

•

nabytí pozemku p.č. 537/7 o výměře 32 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Františka a
Naděždy Lysoňkových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 537/6 o výměře 33 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Josefa a
Boženy Šancových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 537/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od Ludmily Juřenové a od
Františka Juřeny za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 537/4 o výměře 33 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Anny a
Jindřicha Liškových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 537/3 o výměře 33 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Marie a
Františka Škrabalových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 537/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Antonína a
Jiřiny Lagových za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku st.p.č. 445 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od Evy Neničkové, Vlastimila Neničky a
Mgr. Jany Neničkové za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 242/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od paní Libuše Otýpkové a paní Marty
Slováčkové za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 282 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od Blaženy Prokopové, od Hany Szepesiové,
od Jaromíra Prokopa a od Jana Prokopa za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku st.p.č. 565 o výměře 4 m2 v k.ú. Mařatice od Blaženy Prokopové, od Hany
Szepesiové, od Jaromíra Prokopa a od Jana Prokopa, za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku st.p.č. 459 o výměře 10 m2 v k.ú. Mařatice od manželů Stanislava a Anny
Skráškových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku st.p.č. 566 o výměře 2 m2 v k.ú. Mařatice od Michala Plocka, a Otakara Plocka za
kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 294 o výměře 2 m2 v k.ú. Mařatice od Otakara Plocka a Anny Holoubkové za
kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 695/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od ČR - Povodí
Moravy, s.p. za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 724/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od ČR - Povodí
Moravy, s.p. za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 724/2 o výměře 91 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od ČR - Povodí Moravy,
s.p. za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 695/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od ČR - Povodí
Moravy, s.p za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 726/5 o výměře 68 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od PF ČR, za kupní
cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 1683/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Jarošov od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 1683/28 o výměře 10 m2 v k.ú. Jarošov od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za kupní cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 726/7 o výměře 46 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště od PF ČR za kupní
cenu 240,- Kč/m2

•

nabytí částí pozemků p.č. 316/1 o výměře 93 m2, p.č. 1683/3 o výměře 126 m2, p.č. 1683/1 o výměře
516 m2 a pozemků p.č. 1683/20 o výměře 68 m2 a p.č. 1683/19 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Jarošov a
pozemků p.č. 2050/13 o výměře 813 m2, p.č. 2050/19 o výměře 3705 m2, p.č. 2050/21 o výměře 43 m2
a části pozemku p.č. 2050/9 o výměře 224 m2, vše v k.ú. Mařatice; od Zlínského kraje formou daru

•

nabytí části pozemku p.č. 3015/11 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice od společnosti Perfekta a.s. za kupní
cenu 350,- Kč/m2

•

směnu části pozemku p.č. 533/8 o výměře 152 m2 z majetku p. Víta Staňka, za část pozemku p.č. 533/4 o
výměře 152 m2 z vlastnictví města Uherské Hradiště, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, bez
doplatku

•

směnu části pozemku p.č. 536/14 o výměře 10 m2 z majetku manželů Milady a Petra Havlů za část
pozemku p.č. 536/1 o výměře 10m2 z vlastnictví města Uherské Hradiště, vše v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, bez doplatku

•

směnu pozemku p.č. 537/8 o výměře 43 m2 z majetku manželů Milady a Petra Havlů za část pozemku p.č.
536/1 o výměře 43 m2 z vlastnictví města Uherské Hradiště, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, bez
doplatku

•

směnu částí pozemků p.č. 3015/87 o výměře 95 m2 a p.č. 3042/13 o výměře 115 m2 z majetku manželů
Miroslava a Květy Čechmánkových za pozemek p.č. 3015/116 o výměře 55 m2 a část pozemku p.č.
3015/115 o výměře 155 m2 z vlastnictví města Uherské Hradiště, vše v k.ú. Mařatice, bez doplatku

•

převod části pozemku p.č. 2065/13 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Mařatice, pro Ing. Miroslava Topenčíka za
kupní cenu 250,--Kč/m2

schválila
•

zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2006, závěry z jednání Škodní a Ústřední
inventarizační komise

•

rozpočtová opatření dle přílohy důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2007
se zvyšují o 6 807,6 tis. Kč

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

•

odpuštění pohledávky za společností TETRACO CS, spol. s r.o. v hodnotě rozdílu mezi řádnými a sankčními
úroky z poskytnutého úvěru za období od 1.2.2007 do 15.5.2007, tj. v celkové ve výši 18 061,13 Kč.

•

pronájem nebytových prostor o výměře 58,39 m2 v I. NP objektu č.p. 951, náměstí Míru v Uherském
Hradišti - Kino Hvězda, pro Ing. Jiřího Janíka, s výší nájmu 1.440,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování informačního střediska s občerstvením

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 11, o velikosti 1+kk, výměře cca
38 m2, v domě č.p. 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby, v tomto pořadí: Vojtěška Zbránková, Pavla Lagová, Lucie Horáková

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 15, o velikosti 1+kk, výměře cca
31 m2, v domě č.p. 1276 ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby, v tomto pořadí : Kateřina Lučková, Tomáš Gajdoš, Barbora Vaculíková

•

změnu způsobu zajišťování úklidu v budovách městského úřadu tak, že bude ukončena smlouva o
poskytování úklidových služeb a činnosti budou realizovány zaměstnanci města zařazenými do MěÚ

•

počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu UH na 226 osob (navýšení o 16 osob, z toho 14
KST, 1 OD, 1 APR)

•

umístění případné dotace z programu regenerace MPZ na obnovu fasády objektu čp. 404 v ulici Kollárova

•

předběžnou studii proveditelnosti pro projekt „Metropolitní komunikační síť Uherské Hradiště“

•

zahraniční služební cestu do Trenčína, konanou dne 30. 5. 2007, v rámci rozvoje partnerských vztahů s
městem Trenčín, a to včetně úhrady nákladů na stravné, kapesné a pojištění

•

převzetí záštity města nad akcemi:

•

Karneval v ulicích s lidovou tradicí, kterou pořádá Radio Čas Zlín dne 14. července 2007 v Uherském
Hradišti a Celostátní podzimní konference ČAS - nekleární medicina pro SZP, která se bude konat ve dnech
15. - 16. listopadu 2007

•

převzetí záštity města nad Mezistátním utkáním atletických dorosteneckých družstev do 17 let Maďarsko Slovenská repbulika - Česká republika, které se bude konat v Uherském Hradišti dne 9. června 2007

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo převod finančních prostředků ve výši 430 tis. Kč z rezervního
fondu do fondu investičního

•

příspěvkové organizaci Slovácké divadlo nákup autobusu Karosa 737, z vlastních prostředků, v ceně do 430
tis. Kč s DPH, a to za podmínky dodržení usnesení rady města č. 150/10/R v části přijetí pravidel pro
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

•

výsledek výběrového řízení na služby: " Na zpracování zeměměřičských prací pro město Uherské Hradiště
pro rok 2007" provedeného podle zákona č. 137/2000 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8. 2006 podle čl. 3
písm. c a čl. 8 odst.4; veřejná zakázka malého rozsahu ; vybraný uchazeč Vladimír Janča

uložila
•

vedoucímu APR předložit studii proveditelnosti po projednání v komisích RM zastupitelstvu města ke
schválení

•

vedoucímu odboru APR předložit při nejbližší změně rozpočtu návrh na zvýšení mzdového fondu pro nového
zaměstnance do 1.7.2007

•

odboru APR zpracovat žádost a v termínu 16.5.2007 předložit MK ČR

•

odboru SMM zajistit provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací obnovy

•

odborům OIN a OIK pořídit projektovou dokumentaci optické sítě pro stavební povolení

•

odborům APR a OIK pořídit studii proveditelnosti projektu „Metropolitní komunikační síť Uherské Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p.č. 3164/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p.č. 300/56 o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 300/62 o výměře cca 100
m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště

•

směnu pozemků p.č. 285/1 o výměře 55 m2, p.č. 285/2 o výměře 29 m2, p.č. 285/3 o výměře 71 m2, p.č.
378/17 o výměře 1042 m2, p.č. 445 o výměře 192 m2, p.č. 378/20 o výměře 59 m2, p.č. 289/9 o výměře
921 m2, p.č. 289/15 o výměře 30 m2, p.č. 289/16 o výměře 14 m2 ( všechny pozemky vzniklé dle GP č.
1572-299/2006), p.č. 658/8 o výměře 294 m2, p.č. 658/9 o výměře 277 m2, p.č. 668/13 o výměře 108
m2, p.č. 668/14 o výměře 208 m2, p.č. 668/15 o výměře 56 m2, p.č. 668/16 o výměře 204 m2, p.č.
289/8 o výměře 968 m2 ( všechny pozemky vzniklé dle GP č. 1568-254/2005), vše v k.ú. Uherské
Hradiště; z majetku Zlínského kraje za pozemky p.č. 378/19 o výměře 6 m2 ( pozemek vzniklý dle GP č.
1572-299/2006), p.č. 289/7 o výměře 408 m2, p.č. 289/10 o výměře 47 m2, p.č. 668/12 o výměře 81 m2,
p.č. 668/17 o výměře 91 m2, p.č. 668/18 o výměře 30 m2, p.č. 668/19 o výměře 14 m2, p.č. 668/20 o
výměře 4 m2 ( všechny pozemky vzniklé dle GP č. 1568-254/2005), vše v k.ú. Uherské Hradiště; z
majetku města Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 1458/1 o výměře cca 298 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod částí pozemků p.č. 3016/21 o výměře cca 1 150 m2, p.č. 3016/20 o výměře cca 1 130 m2, p.č.
3016/19 o výměře cca 1 400 m2, p.č. 3016/18 o výměře cca 2 380 m2, vše v k.ú. Mařatice a části
pozemku p.č. 533/4 o výměře cca 7 725 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

záměr na pronájem bezbariérového bytu pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+kk, výměře cca 37
m2, v domě č.p. 1275/1 a bytu pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+1, výměře cca 44 m2, v domě
č.p. 1275/7, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti - dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby

neschválila ke zveřejnění
•

převod pozemku p.č. 1889/1 o výměře 1447 m2 v k.ú. Mařatice

vzala na vědomí
•

závěrečnou zprávu výzkumu veřejného mínění obyvatel města Uherské Hradiště a spádových obcí k
plánované přestavbě a modernizaci krytého bazénu a koupaliště

•

informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2007

•

zprávu o činnosti finanční komise a komise pro oblast vzdělávání za 1. čtvrtletí roku 2007

jmenovala
•

členy pracovní skupiny pro přípravu "Zadání územní studie - Rozvojové území u severního obchvatu
Uherského Hradiště": Ing. Pavel Šupka, odbor architektury, plánování a rozvoje, RNDr. Dagmar Zábranská,
odbor životního prostředí a Ing. Libor Karásek, starosta města

souhlasila
•

s použitím historického znaku města při propagaci akce Karneval v ulicích s lidovou tradicí

•

s použitím historického znaku města na propagační materiály k Mezistátnímu utkání dorosteneckých
družstev do 17 let Maďarsko - Slovenská republika - Česká republika

