Usnesení z 16. schůze rady města konané dne 31.7.2007
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 2065/13 o výměře
1 m2 v k.ú. Mařatice, pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, a.s., za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor oůú celkové výměře 169 m2 v I. NP objektu č.p. 760, ulice
Husova, Uherské Hradiště, uzavřené dne 31.7. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a společností ENFIN
CZ, a.s., dohodou ke dni 30.9. 2007

•

ukončení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor (místnost č. 24) o výměře 125 m2 ve II.NP objektu č.p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, uzavřené dne 9.9. 1991 mezi městem Uherské Hradiště a
společností FOTOSTUDIO BMC, spol. s r.o., dohodou ke dni 31.7. 2007

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 97 m2, v I. NP pravé části o výměře 47
m2 a v I. PP pravé části ( sklep) o výměře 50 m2, oba v objektu č.p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště, uzavřené dne 1.1. 1998 mezi městem Uherské Hradiště a paní Janou Komárkovou, výpovědí ke
dni 30.11. 2007

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/83/SMM uzavřené dne 9.2. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a paní
Janou Komárkovou na pronájem části pozemku p.č. 544/238 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,
výpovědí ke dni 30.11. 2007

•

ukončení Nájemní smlouvy č. S-9800095/SMM uzavřené dne 27.3. 1998 mezi městem Uherské Hradiště a
p. Miroslavem Horákem, ve znění Dohody o změně v osobě nájemce č. S-9900622/SMM uzavřené dne
22.11. 1999 s p. Duc Do Van na pronájem části pozemku p.č. 544/193 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště, výpovědí ke dni 30.11. 2007

•

uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28.7. 1992 mezi městem Uherské Hradiště a
společností Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o. na pronájem domu č.p. 13 ( kaple u sv. Alžběty),
pozemku st.p.č. 140 o výměře 140 m2, domu č.p. 119 ( bývalý špitál), pozemku st.p.č. 141/1 o výměře 1
086 m2 a pozemku st.p.č. 141/2 o výměře 172 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; kterým se mění článek
IV. a to takto: " Smluvní strany se dohodly, že po ukončení nájemní smlouvy, tj. nejpozději dne 30.6.2072
převede nájemce objekty specifikované v této nájemní smlouvě pronajímateli za symbolickou cenu ve výši
1.000,-- Kč

•

uzavření Dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 2004/816/SMM ze dne 20.12. 2004, vklad práva povolen
rozhodnutím V-4494/2004-711, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a manželi Marií a Josefem
Horehleďovými, kterým se mění a doplňuje ustanovení směnné smlouvy čl.V. Prohlášení smluvních stran v
odst. 3, a to takto: Město Uherské Hradiště se zavazuje, že do čtyř let ode dne uzavření směnné smlouvy,
to je do 20.12. 2008 vybuduje v souladu se svou rozvojovou strategií v trase stávající polní nezpevněné
cesty na pozemku p.č. 323/3 v k.ú. Mařatice, tj. rovnoběžně s krajskou komunikací II/497, novou místní
komunikaci, umožňující přístup na pozemky, nabyté směnnou smlouvou manželi Horehleďovými, od
severovýchodu z prostoru lokality U Řeky, případně z jihozápadu, napojením na místní komunikaci
směřující do průmyslové zóny Jaktáře

•

prominutí nájemného po dobu provádění opravy v nebytových prostorách č.p. 24, ulice Nádražní, Uherské
Hradiště, od 23.4. 2007 do 2.5. 2007, v celkové výši 8.586,-- Kč, paní Marii Drgové

•

stanovení výše nájemného za pronájem zasedací místnosti v objektu č.p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště, na částku 150,-- Kč/hodina, a to s účinností od 1.8. 2007

•

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.11. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
občanským sdružením CIFRA, na pronájem nebytových prostor místnost č. 31 o výměře 13 m2 ve II.NP
objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, kterým se mění článek II. odst. 1 výše nájemného
z původní částky 700,-- Kč/m2/rok na částku 400,-- Kč/m2/rok

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a užívání
kanalizační přípojky na části pozemku p.č. 437/19 v délce 22 m v k.ú. Mařatice; pro oprávněného Ing.
Jiřího Mikulce, za jednorázovou úplatu 70.000,-- Kč

•

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007/482/SMM uzavřené dne 2.7.2007 mezi městem Uherské
Hradiště a Ing. Petrem Tománkem, Vítězslavem Chromkem, Richardem Tesařem, Filipem Dohnalem,
kterým se mění a doplňuje článek II.NS - Předmět a účel nájmu o bod č. 4, spočívající v udělení souhlasu s
podnájmem na části nebytových prostor v budově kina "Mír"(místnosti č.1.8, 1.10 a 1.11) v rozsahu
maximálně 24-48 hod. za účelem konání kulturních akcí (koncertů); souhlas se uděluje s podmínkou, že
pronajímateli budou pravidelně 1x měsíčně předány kopie uzavřených podnájemních smluv s jednotlivými
podnájemci

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 3039/13 o výměře 16 m2, p.č. 3039/16 o výměře 2 m2, p.č. 3150/11 o
výměře 98 m2, p.č. 3150/5 o výměře 328 m2, p.č. 3015/6 o výměře 100 m2 a p.č. 3015/75 o výměře 550
m2, vše v k.ú. Mařatice, společnosti CTZ s.r.o., do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene tj. do
31.10. 2007

•

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/1035/SMM uzavřené dne 19.12. 2006 mezi městem
Uherské Hradiště a společností EDUHA s.r.o., kterým se mění článek II. NS - Předmět a účel nájmu,
spočívající ve snížení pronajímaných prostor z celkové výměry 201,41 m2 na celkovou výměru 171,46 m2
a dále se mění článek III. NS odst. 2. a 3. - Doba nájmu, nájemné, spočívající ve snížení nájemného z
částky 40.282,-- Kč/rok na částku 30.642,-- Kč/rok

•

výpůjčku nebytového prostoru č. 1.20 o výměře 83 m2 v I. NP objektu č.p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

•

změnu usnesení RM č. 154/10/R/2007 ze dne 17.4. 2007 v odst. I v bodě 13, a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 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 v celkové délce
900 m, vše v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného - Telefónica O2 Czech Republic a.s.; dle přiložené
situace

•

nové znění: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 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 v celkové délce 900 m,
vše v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného - Telefónica O2 Czech Republic a.s.; za jednorázovou úplatu
35,-- Kč/bm; dle přiložené situace

•

uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s označením: " Smlouva č. 1857", ve znění pozdějších Dodatků
č. 1,2 ke Smlouvě, uzavřené dne 12.1. 1998 mezi Českými drahami, s.o., Divize dopravní cesty o.z.,
Správa dopravní cesty Přerov a městem Uherské Hradiště, na pronájem části pozemku p.č. 788/1 o
výměře 53 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, kterým se původní číslo smlouvy 1857 ruší a nahrazuje se novým
číslem 2927202207, původní záhlaví smlouvy se mění a nahrazuje se tímto zněním: České dráhy, a.s.;
zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8039; organizační
složka: Regionální správa majetku Olomouc; zastoupená: Ing. Gabrielem Jursou - ředitelem Regionální
správy majetku Olomouc; adresa pro doručování: České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc;
a dále se mění čl.2 - Správce, a to takto: správcovskou činnost vykonává: ČD a.s., Regionální správa
majetku Olomouc

•

uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě s označením: " Smlouva č. 305994", ve znění pozdějších
Dodatků č. 1 - 7 ke Smlouvě, uzavřené dne 9.6. 1994 mezi Českými drahami, s.o., Divize dopravní cesty a
městem Uherské Hradiště, Městský úřad Uherské Hradiště, odbor rozvoje města, na pronájem pozemku
p.č. 282/2 o výměře 110 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, kterým se původní číslo smlouvy 305994 ruší a
nahrazuje se novým číslem 2927202407, původní záhlaví smlouvy se mění a nahrazuje se tímto zněním:
České dráhy,a.s., zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
8039; organizační složka: Regionální správa majetku Olomouc; zastoupená: Ing. Gabrielem Jursou ředitelem Regionální správy majetku Olomouc; adresa pro doručování: České dráhy, a.s., Regionální
správa majetku Olomouc; a dále se mění čl.2 - Správce, a to takto: správcovskou činnost vykonává: ČD
a.s., Regionální správa majetku Olomouc

•

uzavření nájemních smluv na byty s žadateli o zrušení výpovědí z nájmu bytu na dobu určitou 1 roku, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě: 1. Markéta a Lubomír Silní, 2. Marcela Horňáčková, 3. Václav
Kohoutek, 4. Jaroslav Bistrý, 5. Jana Metelková, 6. manželé Marta a Pavel Kočendovi, 7. Alena Hučíková, 8.
Dana Juřičková

•

pořadník na nájem městských bytů na II. pololetí 2007

•

vyhodnocení záměru na pronájem bezbariérového bytu pro příjmově vymezené osoby č. 1, o velikosti
1+kk, výměře cca 37 m2, v domě č.p. 1275, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, dle Pravidel pro nakládání
s byty pro příjmově vymezené osoby, v tomto pořadí: 1. Bc. Jana Ochranová

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 7, o velikosti 1+1, výměře cca 44
m2, v domě č.p. 1275, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby, v tomto pořadí: 1. Lucie Horáková, 2. Dana Bartošová

•

pronájem bytu č. 22, o velikosti 1+KK, v Domě s chráněnými byty v Uherském Hradišti, ul. Štefánikova
1282, v následujícím pořadí: 1. Pavičová Marie, 2. Kotápková Jana, 3. Pláňavová Lubomíra

•

zvýšení nájemného z bytu podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o
změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v maximální výši dle
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. od termínu 1. 1. 2008. Zvýšení nájemného z bytu
se týká bytů v majetku města Uherské Hradiště.

•

zvýšení nájemného z bytu podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o
změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v maximální výši dle
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. v termínu od 1.1.2008. Zvýšení se týká bytů v
domech na ul. Malinovského č.p. 1133 a Stará Tenice č. p. 1195, Uherské Hradiště, na které jsou uzavřeny
nájemní smlouvy s městem Uherské Hradiště.

•

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a Mateřskou školou, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

•

uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu
věcného břemene mezi s.p. Povodí Moravy a Městem Uherské Hradiště za účelem vybudování kanalizace
pro 6 rodinných domů v Uh. Hradišti - Jarošov, dle předloženého návrhu

•

uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č.MD2/2006 mezi městem Uherské Hradiště a společností GRASPO
CZ, a.s., na výrobu a dodání publikace "Uherské Hradiště - Královské město na řece Moravě"

•

uzavření plánovacích smluv na výstavbu parkovacích míst za podmínek uvedených v důvodové zprávě:

•

s investory polyfunkčního domu na ulici Františkánská na parc. č. 186/2 a 186/3, Ing. Pavel Chmelař,
Vladimír Chmelař, Ing. Vladimír Bureš

•

s investorem stavebních úprav objektu na ulici Prostřední č. p. 40, SYNOT REAL ESTATE, a. s.

•

s investorem restaurace v suterénu domu na Mariánském náměstí č. p. 61, Milan Mikulík

•

s investorem dostavby polyfunkčního domu na ulici Františkánská č. p. 138, Ing. Jan Kozánek

•

investiční záměr rekonstrukce Základní školy Sportovní 777 v Uherském Hradišti zpracovaný Ing. Radimem
Hubáčkem

•

partnerství města Uherské Hradiště v projektu Mezinárodního visegrádského fondu.

•

zahraniční služební cestu do Itálie, město Priverno na "Festival středověku" pro starostu Ing. Libora
Karáska, Ivetu Karáskovou, místostarostu Ing. Stanislava Blahu, Ing. Martinu Blahovou, ředitele Klubu
kultury Mgr.A. Antonína Macha, 2 tlumočnic a 2 řidičů ve dnech 8. - 16. srpna 2007 včetně úhrady nákladů
spojených s ubytováním, pojištěním léčebných výloh, stravným a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve
výši 40 % stravného.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "CYKLOSTEZKA MAŘATICE - JAROŠOV" provedeného podle
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní
řízení. Vybraný uchazeč STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ, s nabídkovou cenou
17.952.340,- Kč vč. DPH. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu v zákonem
stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 3
zákona ( s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí,…).

•

výsledek výběrového řízení na dodávku "VOLNÝ INTERIÉR PRO VYBAVENÍ PŮDNÍ VESTAVBY OBJEKTU 18
(UH1) STUDENTSKÉ NÁMĚSTÍ 1532, 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. a) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč:
KDZ spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.089.645,- Kč vč. DPH.

doporučila ZM
•

nabytí části pozemku původní p.č. 695/1 o výměře 23 m2 ( dle GP č. 623 - 12/2007 nově vzniklá p.č.
695/11 o výměře 23 m2) v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, od Povodí Moravy, s.p., za kupní cenu 240,- Kč/m2 ( cena stanovena dle ZP č. 1883-182/2007 ze dne 5.6. 2007 vyhotoveného Ing. Pavlem Nenálem )

•

nabytí části pozemku původní p.č. 887/2 o výměře 11 m2 ( dle GP č. 1646-54/2007 ze dne 8.6. 2007 se
jedná o díl "j" o výměře 11 m2 nově vzniklé p.č. 888/7 o celkové výměře 109 m2) a části pozemku
původní p.č. 887/3 o výměře 18 m2 ( dle GP č. 1646-54/2007 ze dne 8.6. 2007 se jedná o díl "i" o výměře
18 m2 nově vzniklé p.č. 888/7 o celkové výměře 109 m2), oba v k.ú. Uherské Hradiště, od Zlínského
kraje, bezúplatně

•

nabytí pozemku p.č. 741/11 o výměře 532 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, za kupní cenu dle znaleckého posudku

•

převod části pozemku původní p.č. 2065/2 o výměře 83 m2 ( dle GP č. 1785 - 1/2006 nově vzniklá p.č.
2065/89 o výměře 83 m2) v k.ú. Mařatice, společnosti HAL - KON s.r.o., za kupní cenu 300,-- Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 3161/2 o výměře 17 m2, p.č. 3161/3 o výměře 30 m2, p.č. 3161/4 o výměře 4 m2,
p.č. 3161/5 o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 3161/1 o výměře 20 m2 ( dle GP č. 1900-3/2007 výše
uvedené pozemky tvoří nově vzniklou p.č. 3161/2 o celkové výměře 82 m2), vše v k.ú. Mařatice; od
společnosti MESIT & RÖDERS v.o.s., za kupní cenu 19.680,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 290-35/2007,
vypracovaného dne 20.7.2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

převod části pozemku p.č. 1458/1 o výměře 314 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti DAJAK s.r.o., za
kupní cenu 1.500,-- Kč/m2

•

vzít na vědomí návrh Společenské smlouvy společnosti CTZ s.r.o. uvedený příloze důvodové zprávy

•

doporučit starostovi města Ing. Liboru Karáskovi hlasovat na valné hromadě společnosti CTZ s.r.o. pro
uzavření nové Společenské smlouvy společnosti CTZ s.r.o. za podmínky, že konečné znění nebude
obsahovat závažné změny proti verzi uvedené v příloze důvodové zprávy

•

schválit rozpočtové opatření v § 6171, položce 6121, u částky 10 500 tis. Kč tak, že účel "nákup
nemovitosti sousedící s radnicí" bude změněn na nový účel "řešení prostorů pro potřeby města"

•

konečnou prodejní cenu publikace "Uherské Hradiště - Královské město na řece Moravě" za cenu 490,- Kč

•

udělit čestné ocenění Dům roku 2006 polyfunkčnímu domu "Květák" a

•

udělit čestné ocenění Stavba roku 2006 souboru staveb dopravní infrastruktury

•

vzít studii proveditelnosti investičního záměru rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu a
koupaliště v Uherském Hradišti na vědomí

•

schválit investiční záměr rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu a koupaliště v Uherském
Hradišti zpracovaného společností Projekční kancelář Wach, s.r.o.

•

schválit Univerzitě Palackého v Olomouci příspěvek na vybavení Centra celoživotního vzdělávání speciální
technikou či technologií nebo na další náklady potřebné k zajištění realizace studijních programů v
Uherském Hradišti, a to ve výši shodné s nájemným uhrazeným Univerzitou Palackého v Olomouci za
užívání Centra celoživotního vzdělávání v roce 2007.

doporučila ZM ke schválení
•

směnu pozemků p.č. 3015/126 o výměře 160 m2, p.č. 3039/8 o výměře 603 m2, p.č. 3014/21 o výměře
16 m2, p.č. 3014/16 o výměře 15 m2, původní p.č. 348/250 o výměře 15 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se
původní p.č. 348/250 o výměře 15 m2 stala součástí nově vzniklé p.č. 2070/14 o celkové výměře 3 853
m2) , původní p.č. 3014/27 o výměře 506 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se původní p.č. 3014/27 o výměře
506 m2 stala součástí nově vzniklé p.č. 3014/1 o celkové výměře 849 m2), části pozemku původní p.č.
178/3 o výměře 11 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se část původní p.č. 178/3 o výměře 11 m2 stala dílem "t"
nově vzniklé p.č. 2070/14 o celkové výměře 3 853 m2), části pozemku původní p.č. 3041/39 o výměře 4
m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se část původní p.č. 3041/39 o výměře 4 m2 stala dílem "v" nově vzniklé p.č.
2070/14 o celkové výměře 3 853 m2), části pozemku původní p.č. 3014/1 o výměře 343 m2 (dle GP č.
1900-3/2007 se část původní p.č. 3014/1 o výměře 343 m2 stala dílem "w" nově vzniklé p.č. 3014/1 o
celkové výměře 849 m2), části pozemku p.č. 3014/4 o výměře 526 m2 ( dle GP č. 1900-3/2007 vznikla z
části původní p.č. 3014/4 o výměře 526 m2 nová parcela rovněž označena číslem 3014/4 o celkové výměře
526 m2), vše v k.ú. Mařatice; z vlastnictví města Uherské Hradiště za pozemek p.č. 2088/10 o výměře 1
580 m2, část pozemku původní p.č. 172/1 o výměře 393 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se část původní p.č.
172/1 o výměře 393 m2 stala dílem "a" nově vzniklé p.č. 178/2 o celkové výměře 2 526 m2), část
pozemku původní p.č. 178/2 o výměře 208 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se část původní p.č. 178/2 o
výměře 208 m2 stala dílem "e" nově vzniklé p.č. 178/2 o celkové výměře 2 526 m2), část pozemku
původní p.č. 2070/14 o výměře 11 m2 (dle GP č. 1900-3/2007 se část původní p.č. 2070/14 o výměře 11
m2 stala dílem "h" nově vzniklé p.č. 178/2 o celkové výměře 2 526 m2) a trvalé porosty na pozemku p.č.
2088/10, vše v k.ú. Mařatice; z vlastnictví společnosti Mesit reality spol. s r.o., s doplatkem ve výši
41.923,-- Kč ve prospěch města Uherské Hradiště ( doplatek stanovený dle ZP č. 289 - 34/2007
vyhotoveného dne 16.7. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou), společnost Mesit reality spol. s r.o. dále uhradí
polovinu nákladů na vypracování geometrických plánů a znaleckého posudku, a to ve výši 37.214,-- Kč

•

směnu části pozemku p.č. 3012/96 o výměře 34 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č. 1936-16/2007 vznikla z
části p.č. 3012/96 o výměře 34 m2 nová p.č. 3012/197 o celkové výměře 34 m2), z vlastnictví města
Uherské Hradiště, za části pozemků p.č. 3012/41 o výměře 35 m2 a p.č. 3012/40 o výměře 35 m2, oba v
k.ú. Mařatice ( dle GP č. 1944-16/2007 vznikla sloučením části pozemku p.č. 3012/41 o výměře 35 m2 a
pozemku p.č. 3012/40 o výměře 35 m2 nová p.č. 3012/198 o celkové výměře 70 m2), z vlastnictví paní
Veroniky Náplavové, s doplatkem 150,-- Kč/m2 ve prospěch paní Veroniky Náplavové

•

zásady pro prodej bytových domů a bytů v majetku města Uherské Hradiště, s platností od 1. 9. 2007

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p.č. 2065/90 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod části pozemku st.p.č. 25/4 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku původní p.č. 3023/23 o výměře 204 m2 ( dle GP č. 1934-13/2007 nově vzniklá p.č.
3023/143 o výměře 204 m2) v k.ú. Mařatice

•

převod pozemků p.č. 437/151 o výměře 78 m2 a p.č. 437/175 o výměře 363 m2, oba v k.ú. Mařatice

•

směnu pozemku p.č. 3016/28 o výměře 1 712 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví MUDr. Čestmíra
Vlachynského, za část pozemku p.č. 3016/18 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města
Uherské Hradiště

•

směnu pozemku p.č. 3015/124 o výměře 48 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví Františka a Ludmily
Karafiátových, za pozemek p.č. 3015/125 o výměře 47 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské
Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1059/3 o výměře cca 1 100 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor - půdní vestavba o výměře cca 1 000 m2 v objektu č.p. 1532, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby Reko VTL
chráničky Uherský Ostroh - Jarošov DN 300 na části pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Vésky, pro oprávněného
společnost JMP Net, s.r.o.

•

pronájem nebytových prostor místnost č. 3.04 o výměře 63,65 m2 ( učebna), místnost č. 3.30 o výměře
63,65 m2 ( učebna) a místnost č. 3.31 o výměře 63,28 m2 ( učebna počítače), vše ve III. NP objektu č.p.
1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 137 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru místnost č. 24 o výměře 125 m2 v objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí,
Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 97 m2, v I. NP pravé části o výměře 47 m2 a v I. PP pravé
části ( sklep) o výměře 50 m2, oba v objektu č.p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

•

výpůjčku 26 kusů dřevěných stánků

•

převod pozemků p.č. 3012/34 o výměře 473 m2, p.č. 3012/39 o výměře 425 m2, p.č. 3012/96 o výměře
57 m2, p.č. 3013/33 o výměře 158 m2, p.č. 3012/100 o výměře 47 m2, p.č. 3012/102 o výměře 33 m2,
p.č. 3012/103 o výměře 3 m2 a p.č. 3012/104 o výměře 14 m2; vše v k.ú. Mařatice

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 2058/98 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 1889/1 o výměře 1 447 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 3844/128 o výměře 2 562 m2 a části pozemku p.č. 3844/1 o výměře cca 7 100 m2,
oba v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 3844/315 o výměře cca 3 900 m2 a části pozemku p.č. 3844/114 o výměře cca
5 300 m2, oba v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 1059/3 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

udělila
•

souhlas k provedení technického zhodnocení a to konkrétně Elektronického zabezpečení dveří budovy ev. č.
18 č.p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

uložila
•

místostarostovi Ing. Blahovi zapracovat do Zásad pro prodej bytových domů a bytů v majetku města
Uherské Hradiště bod č. 4 důvodové zprávy

•

vedoucímu odboru architektury, plánování a rozvoje Ing.arch. Aleši Holému koordinovat přípravu
projektové žádosti o podporu spolufinancování realizace projektu zdrojů Operačního programu Životní
prostředí

vzala na vědomí
•

žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu podle § 711 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění

•

studii proveditelnosti investičního záměru rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu a
koupaliště v Uherském Hradišti

•

zprávu o činnosti komisí RM za 2. čtvrtletí a I. pololetí roku 2007

odvolala
•

paní Kateřinu Drlíkovou z funkce členky finanční komise

jmenovala
•

paní Helenu Jelínkovou členkou finanční komise

zrušila
•

bod č. 2 usnesení č. 249/15/R/2007 ze dne 10. 7. 2007

•

usnesení Rady města Uherské Hradiště číslo 251/15/R/2007 ze dne 10.7.2007 jimž byl schválen výsledek
výběrového řízení na stavební práce "CYKLOSTEZKA MAŘATICE - JAROŠOV" provedeného podle zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zadaného ve zjednodušeném podlimitním řízení.

