Usnesení z 23. schůze rady města konané dne 27.11.2007
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

rozpočtová opatření dle přílohy důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2007
se zvyšují o 31 735,0 tis. Kč.

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací takto: viz příl. č. 1

•

změny týkající se tvorby či použití fondů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy

•

panu Jaroslavu Vaculkovi dar ve výši 20 tis. Kč dle důvodové zprávy

•

panu PhDr. Jaroslavu Zapletalovi dar ve výši 10 tis. Kč za činnost na realizaci publikace Uherské Hradiště královské město na řece Moravě

•

rozpočty příspěvkových organizací takto: viz tab. č. 1

•

uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací.
Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu
zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy
s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru
Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy, řešící uvedené
majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné
předkládat radě města k odsouhlasení.

•

uzavírat smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom tak, že budou obsahovat
informaci umožňující vymáhat přeplatky či nedoplatky nepřesahující částku 50,- Kč v jednotlivé smlouvě
jen v případě žádosti jedné ze smluvních stran

•

osobní příplatky a příplatky za vedení ředitelům příspěvkových organizací na rok 2008 dle důvodové zprávy

•

kritéria pro stanovení ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací za rok 2008 dle důvodové zprávy.

•

pronájem nebytového prostoru (místnost č. 36) o výměře 22 m2 ve II. NP objektu č.p. 21, Masarykovo
náměstí, 686 01 Uherské Hradiště, paní Vendule Kovaříkové, DORA - DOZIMETRIE RADONU; s výší nájmu
700,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování podnikatelské
činnosti dle ŽO

•

pronájem nebytového prostoru č. 213 o výměře 16,91 m2 ve II. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí,
Uherské Hradiště; sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi DUHA, Družina Úsvit, s výší
nájmu 192,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem sdružování dětí a
mládeže pro volný čas

•

pronájem nebytového prostoru č. 214 o výměře 16,96 m2 ve II. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí,
Uherské Hradiště, občanskému sdružení VIKTIMA, s výší nájmu 190,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování centra zaměřeného na pomoc obětem trestných činů a
prevence trestné činnosti

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce (schválené usnesením RM č. 1402/89/R/2006 ze dne 3.10. 2006) uzavřené
mezi Sportovištěmi města Uherské Hradiště, příspěvková organizace a TJ Slováckou Slavií Uherské
Hradiště, občanské sdružení, dohodou ke dni 31.12. 2007

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Sportovištěmi města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, a
Sportovním klubem Kraso Uherské Hradiště, občanské sdružení, na dobu určitou do 31.12. 2026; dle
přiloženého návrhu

•

výpůjčku objektu č.p. 488, ulice Rostislavova, Uherské Hradiště; objektu č.p. 144, Na Návsi, Uherské
Hradiště a objektů č.p. 1282, č.p. 1283, č.p. 1284, ulice Štefánikova, Uherské Hradiště; příspěvkové
organizaci Penzion - městské sociální centrum UH, na dobu určitou po dobu existence příspěvkové
organizace

•

pronájem pozemku p.č. 768/76 o výměře 128 m2, části pozemku p.č. 903/6 o výměře 7 m2 a části
pozemku p.č. 768/16 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou, od paní Ing. Dany Podškubkové; s
výší nájmu 15,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

uzavření Dohody o užívání pozemku p.č. 768/76 o výměře 128 m2, části pozemku p.č. 903/6 o výměře 7
m2 a části pozemku p.č. 768/16 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou, ve vlastnictví Ing.
Dany Podškubkové, s výší nájmu 15,-- Kč/m2/rok, za období 2003 - 2007, a to v celkové částce 11.025,-Kč

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/597/SMM uzavřené dne 1.8. 2003 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Claudiem Rossim; na pronájem části pozemku p.č. 653/4 o výměře 30 m2 v k.ú. Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 31.1. 2008

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/296/KCR uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, dohodou ke dni 31.12. 2007

•

výpůjčku movitého majetku specifikovaného inventurním seznamem majetku budovy č.p. 1198 na
pozemku st.p.č. 25/1 a na části pozemku p.č. 25/21, pozemku p.č. 25/1 o výměře 2 245 m2 a části
pozemku p.č. 25/21 o výměře 57 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; budovy č.p. 625 na pozemku st.p.č.
843 a pozemku st.p.č. 843 o výměře 436 m2; vše v k.ú. Uherské Hradiště; budovy č.p. 256 na pozemku
st.p.č. 31/2 a na části pozemku st.p.č. 31/1, pozemku st.p.č. 31/2 o výměře 1342 m2 a části pozemku
st.p.č. 31/1 o výměře 820 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; části budovy č.p. 91 (vyjma místností č.
11,12,13 a 14) na pozemku st.p.č. 99 a pozemku st.p.č. 99 o výměře 799 m2, vše v k.ú Mařatice; budovy
č.p. 311 na pozemku st.p.č. 536/1 a pozemku st.p.č. 536/1 o výměře 1251 m2, pozemků p.č. 46/4 o
výměře 561 m2 a p.č. 46/6 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Sady; budovy č.p. 92 na pozemku p.č. 235 a
pozemku p.č. 235 o výměře 487 m2, vše v k.ú. Vésky; části budovy č.p. 215 ( vyjma místností č. 13 a 14)
na pozemcích st.p.č. 7/3, st.p.č. 7/4, st.p.č. 7/5, st.p.č. 7/6, st.p.č. 7/7, st.p.č. 7/8, st.p.č. 7/9 a id. 3/4
pozemků st.p.č. 7/3 o výměře 169 m2, st.p.č. 7/4 o výměře 232 m2, st.p.č. 7/5 o výměře 92 m2, st.p.č.
7/6 o výměře 21 m2, st.p.č. 7/7 o výměře 119 m2, st.p.č. 7/8 o výměře 152 m2, st.p.č. 7/9 o výměře 518
m2, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou; příspěvkové organizaci Klub kultury Uherské Hradiště, na dobu
určitou po dobu existence příspěvkové organizace

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/295/KCR uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvkovou
organizací Knihovna B. B. Buchlovana, dohodou ke dni 31.12. 2007

•

výpůjčku movitého majetku specifikovaného inventurním seznamem majetku budovy č.p. 714 na pozemku
st.p.č. 269 a pozemku st.p.č. 269 o výměře 420 m2, vše v k.ú.Uherské Hradiště; budovy bez č.p. (
pracovní označení č.7) na pozemku p.č. 721/7 a pozemku p.č.721/7 o výměře 379 m2, vše v k.ú. Uherské
Hradiště; nebytových prostor místností č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 v budově č.p. 91 na pozemku st.p.č. 99 v
k.ú. Mařatice; nebytových prostor místností č.13 a č. 14 v budově č.p. 215 na pozemcích st.p.č. 7/3,
st.p.č. 7/4, st.p.č. 7/5, st.p.č. 7/6, st.p.č. 7/7, st.p.č. 7/8, st.p.č. 7/9, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou;
příspěvkové organizaci Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, na dobu určitou po dobu existence
příspěvkové organizace

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 17.12. 2003 mezi městem Uherské Hradiště
a okresní kanceláří KDU - ČSL, dohodou ke dni 31.12. 2007

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ubytovacího zařízení č. 2005/810/SMM uzavřené dne 15.8.
2005 mezi městem Uherské Hradiště a Oblastní charitou Uherské Hradiště, kterým se mění čl. 1 Předmět
smlouvy, dle přiloženého návrhu

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze přes pozemky
a položení, údržby a provozu podzemního komunikačního vedení (kabelu) na částech pozemků p.č. 1059/1
v délce cca 4 bm, p.č. 1051/8 v délce cca 58 bm, p.č. 928/7 v délce cca 103 bm, p.č. 1249 v délce cca 164
bm, p.č. 597/3 v délce cca 123 bm, p.č. 544/188 v délce cca 24 bm, p.č. 544/207 v délce cca 77 bm, p.č.
544/191 v délce cca 114 bm, p.č. 544/192 v délce cca 23 bm, p.č. 544/193 v délce cca 94 bm, p.č. 544/61
v délce cca 17 bm, p.č. 544/194 v délce cca 10 bm, p.č. 954/8 v délce cca 18 bm, p.č. 985 v délce cca 194
bm, p.č. 662/11 v délce cca 31 bm, p.č. 667/2 v délce cca 106 bm, p.č. 289/1 v délce cca 14 bm, p.č.
954/9 v délce cca 13 bm, p.č. 888/2 v délce cca 3 bm, p.č. 1321 v délce cca 9 bm, p.č. 597/2 v délce cca 3
bm, p.č. 544/190 v délce cca 4 bm, p.č. 544/203 v délce cca 3 bm, p.č. 544/205 v délce cca 4 bm, vše v
k.ú. Uherské Hradiště, a to v celkové délce cca 1 250 bm; pro oprávněného společnost DAT, s.r.o., za
jednorázovou úplatu 1.000,-- Kč; s podmínkou připoložení chráničky HDPE pro metropolitní síť a provedení
položení chráničky pro napojení bytového domu č.p. 1260

•

pronájem pozemku st.p.č. 25/7 o výměře 55 m2, pozemku p.č. 1556 o výměře 19 m2, pozemku p.č. 1548
o výměře 27 m2 a části pozemku st.p.č. 25/21 o výměře 650 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; paní
Dobromile Foltýnové; s výší nájmu 180.000,-- Kč/rok; na dobu určitou do doby nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby víceúčelového domu na předmětných pozemcích, nejdéle však do 31.12.
2008; za účelem provozování placeného parkoviště

•

pronájem parkovacího stání č. 21 o výměře 13 m2 a 16 m2 zpevněné plochy před parkovacím místem, ul.
Stonky v Uherském Hradišti, vybudovaného na částech pozemků p.č. 1308/20, p.č. 1308/27, p.č.
1308/30; vše v k.ú. Uherské Hradiště; paní Marii Bellovičové; s výší nájmu 300,-- Kč/měsíc; na dobu
určitou do 30.9. 2009, nejdéle však po dobu existence současného trvalého bydliště v lokalitě Stonky; za
účelem parkování automobilu

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 14,60 m2 v I. NP objektu č.p. 517, Jarošov- Louky v
Uherském Hradišti, paní Lence Da Silva; s výší nájmu 400,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem skladování textilií

•

ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi městem Uherské
Hradiště (pronajímatel) a paní Ivetou Slezákovou (nájemce); na pronájem nebytového prostoru místnost č.
30 o výměře 27 m2 ve II. NP objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
31.12. 2007

•

pronájem nebytových prostor č. 3.30 o výměře 63,65 m2, č. 3.03 o výměře 85,49 m2, č. 3.04 o výměře
63,65 m2, č. 3.31 o výměře 63,28 m2 a č. 3.23 o výměře 27 m2, vše ve III. NP objektu č.p. 1531,
Studentské náměstí v Uherském Hradišti, Univerzitě Palackého v Olomouci, realizační pracoviště Pedagogická fakulta, s výší nájmu 100,-- Kč za každou započatou hodinu výuky + 15,-- Kč za každou
započatou hodinu výuky na úhradu nákladů za služby; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem realizace výuky studijních programů

•

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2004/546/SMM uzavřené dne 19.7. 2004 mezi městem
Uherské Hradiště (pronajímatel) a panem Radomírem Markem (nájemce), týkající se jednorázového
zvýšení nájemného o částku 87.000,-- Kč

•

slevu na nájemném z bytu ve výši jednoho měsíčního nájemného Boženě Prajzové, dle § 698 občanského
zákoníku.

•

výměnu bytu č. 12 o velikosti 1+1, výměře 29,35 m2, v domě č.p. 727, ul.Lechova, Uherské Hradiště za
byt č. 11 o velikosti 1+1, výměře 29,35 m2 v domě č.p.727, ul. Lechova Uherské Hradiště, s tím, že po
přestěhování bude byt č. 12 vrácen Městu Uherské Hradiště

•

odměny ředitelkám(lům) škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště, dle předloženého
návrhu

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v objektu Mariánské nám. čp. 123, Uherské Hradiště s p. Jiřím
Hejcmanem od 1.12.2007 s výší nájmu regulovaného v souladu s ustanoveními zák. č. 107/2006 Sb., o
jednostranném zvyšování nájemného z bytu a to na dobu neurčitou

•

zvýšení cen za ubytování a služby s ním spojené ve vysokoškolských kolejích Uherské Hradiště s účinností
od 1. ledna 2008 dle přiloženého ceníku - příloha č. 1

•

pracovní skupinu pro prevenci kriminality v Uherském Hradišti ve složení:

•

•

Ing. Jaroslav Ježo - velitel MP Uherské Hradiště,

•

Vlastimil Pauřík - zástupce velitele MP,

•

Pplk. JUDr. Miroslav Habáník - zástupce velitele OŘ Policie ČR,

•

Por. Jitka Zámečníková - Preventivně informativní skupina OŘ Policie ČR,

•

Ing. Dana Stojnová - vedoucí odboru školství a sportu MěÚ

•

Ing. Jana Kozelková - koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb

•

Jana Nohalová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ UH,

•

Mgr. Zuzana Krupičková - odbor životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště

•

zástupce SVP HELP

•

zástupce kontaktního centra Charáč

záštitu města nad 8. ročníkem Memoriálu Zdeňka Jánoše v halové kopané, který se uskuteční dne 15.
prosince 2007

schválila ke zveřejnění
•

směnu pozemku p.č. 562/4 o výměře 40 m2 a části pozemku st.p.č. 385 o výměře cca 20 m2, oba v k.ú.
Vésky, ve vlastnictví pana Antonína Vlachynského; za část pozemku p.č. 387 o výměře cca 50 m2 ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

•

výpůjčku pozemku p.č. 862/8 o výměře 3 206 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 6028/7 o celkové výměře 1 046 m2 a pozemku p.č. 6028/8 o celkové výměře 3 745
m2, oba v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 122/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1770 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro položení HDPE trubky na částech
pozemků p.č. 289/13 v délce 8 bm a p.č. 289/14 v délce 2 bm, oba v k.ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného společnost DAT s.r.o., za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení

•

pronájem části pozemku p.č. 653/4 o výměře 30 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor č. 313 o výměře 19,26 m2 a č. 314 o výměře 29,76 m2, oba ve III. NP
objektu č.p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru místnost č. 30 o výměře 27 m2 ve II. NP objektu č.p. 21, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště

•

převod pozemku p.č. 2557/1 o výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 3016/32 o výměře 2 005 m2 (dle GP č. 1935-35/2007 nově vzniklá p.č.
3016/75 o výměře 2 005 m2) v k.ú. Mařatice

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2007

•

schválit změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2007 má tuto skladbu:
viz příl. č. 2

•

schválit společnosti CTZ s.r.o. investiční dotaci ve výši 500 tis. Kč, účelově určenou na budování horkovodu
pro průmyslovou zónu Jaktáře.

•

schválit Rozpočet města na rok 2008 takto: viz tab. č. 2

•

schválit odepsání 13 nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 1
686 821,90 Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

vzít na vědomí informaci o odepsání 100 nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti, v
celkovém objemu 74 901,- Kč

•

schválit Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2009 až 2013 takto: viz tab. č. 1

•

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při pořádání Letní filmové školy s Asociací českých filmových
klubů, o. s., dle přiloženého návrhu.

•

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací
zdroje zněčišťování ve městě Uherské Hradiště

•

neschválit vstup města Uherské Hradiště do Sdružení místních samospráv ČR.

•

neschválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 o stanovení míst a času, ve kterém lze provozovat
výherní hrací přístroje, spočívající v rozšíření míst provozování výherních hracích přístrojů

•

schválit odpověď na žádost o rozšíření obecně závazné vyhlášky dle přiloženého návrhu.

•

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení školských obvodů spádových základních škol.

•

schválit uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci se společností FILMFEST s.r.o., Zlín dle předloženého
návrhu

•

schválit Smlouvu o spolupráci při financování, tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce.

•

zrušit usnesení zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 78/6/Z/2007 ze dne 20.8.2007, jímž bylo
schváleno Univerzitě Palackého v Olomouci poskytnutí příspěvku 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.

•

schválit zapojení města Uherské Hradiště do realizace městské úrovně Strategie prevence kriminality vlády
ČR na léta 2008 až 2011

•

schválit Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

nabytí části pozemku původní p.č. 85/4 o výměře 234 m2 (dle GP č. 1670-53/2007 nově vzniklé parcely č.
85/4 o výměře 198 m2 a st.p.č. 2770 o výměře 36 m2), vše v k.ú. Uherské Hradiště, od České republiky,
právo hospodaření: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu dle znaleckého
posudku.

•

nabytí objektu č.p. 60 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 193 a pozemku p.č. 193 o výměře 425 m2, vše
v k.ú. Mařatice; od p. Oldřicha Němce, 687 42 Osvětimany 383; za celkovou kupní cenu 3.633.840,-- Kč

•

nabytí části pozemku p.č. 808 o výměře 134 m2 (dle GP č. 1966-46/2007 nově vzniklá st.p.č. 2108 o
celkové výměře 134 m2) v k.ú. Mařatice; od Ing. Anny Žídkové, za kupní cenu 1. 240 ,-- Kč/m2 ( celková
kupní cena je 166.160,-- Kč); za podmínky nabytí objektu č.p. 60 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 193
a pozemku p.č. 193 o výměře 425 m2, vše v k.ú. Mařatice; od p. Oldřicha Němce, 687 42 Osvětimany 383

•

nabytí části pozemku původní p.č. 1136/1 o výměře 10 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
1136/4 o celkové výměře 10 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Marcely Hovůrkové; za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/46 o výměře 90 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/48 o celkové výměře 90 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Ireny Habartové; za kupní cenu 124,24 Kč/m2;
cena stanovena dle ZP č. č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/106 o výměře 477 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/174 o celkové výměře 477 m2) v k.ú. Mařatice; od pana Petra Sakrajdy; za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/107 o výměře 285 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/172 o celkové výměře 285 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2 a pozemku p.č. 2063/11 o celkové
výměře 42 m2 za kupní cenu 240,-- Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; vše od pana Zdeňka Omelky; ceny
stanoveny dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/108 o výměře 740 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/171 o celkové výměře 740 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2, pozemku p.č. 2063/12 o celkové
výměře 81 m2 za kupní cenu 240,-- Kč/m2 a pozemku p.č. 3022/169 o celkové výměře 152 m2 za kupní
cenu 124,24 Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; vše od paní Milady Pučalíkové; ceny stanoveny dle ZP č. 30651/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/2 o výměře 1 248 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/51 o celkové výměře 1 248 m2) za kupní cenu 124,24 Kč/m2 a části pozemku p.č. 3009/2 o výměře
50 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č. 3009/52 o celkové výměře 50 m2) za kupní cenu 32,-Kč/m2, vše v k.ú. Mařatice; od paní Jany Chlachulové; ceny stanoveny dle ZP č. 306-51/2007
vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/45 o výměře 495 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/49 o celkové výměře 495 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Libuše Bělochové; za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3022/94 o výměře 99 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3022/175 o celkové výměře 99 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Marie Perničkové; za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

nabytí části pozemku původní p.č. 3009/47 o výměře 685 m2 (dle GP č. 1776-16/2005 nově vzniklá p.č.
3009/50 o celkové výměře 685 m2) v k.ú. Mařatice; od paní Zdeňky Šilerové; za kupní cenu 124,24
Kč/m2; cena stanovena dle ZP č. 306-51/2007 vypracovaného dne 12.10. 2007 Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

převod části pozemku p.č. 430/1 o výměře 127 m2 (dle GP č. 660-48/2007 nově vzniklá p.č. 430/27 o
celkové výměře 127 m2) v k.ú. Sady, Karlovi a Bronislavě Tomanovým, za kupní cenu 150,-- Kč/m2 a
uhrazením nákladů spojených s převodem

•

převod části pozemku p.č. 741/4 o výměře 2 m2 (dle GP č. 1656-0/2007 se část pozemku p.č. 741/4 o
výměře 2 m2 stala součástí pozemku p.č. 737/4 o celkové výměře 580 m2) v k.ú. Uherské Hradiště,
Romanovi a Pavle Mitáčkovým, za kupní cenu 500,-- Kč/m2

•

nabytí části pozemku p.č. 612 o výměře 108 m2 (dle GP č. 1671-50/2007 nově vzniklá p.č. 612/2 o
celkové výměře 108 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, od Povodí Moravy, s.p., za kupní cenu 240,-- Kč/m2
(cena stanovena dle ZP č. 1993-292/2007 vyhotoveného dne 31.10. 2007 Ing. Pavlem Nenálem)

•

nabytí chráničky - trubky HDPE pro metropolitní síť umístěné na částech pozemků p.č. 1059/1 v délce 287
bm, p.č. 1381 v délce 17 bm, p.č. 1059/16 v délce 29 bm, p.č. 110/14 v délce 17 bm, p.č. 110/15 v délce
82 bm, p.č. 110/11 v délce 66 bm, st.p.č. 553 v délce 33 bm, p.č. 1369/2 v délce 8 bm, p.č. 110/16 v
délce 102 bm, p.č. 652/2 v délce 3 bm, p.č. 652/6 v délce 14 bm, p.č. 652/5 v délce 56 bm, p.č. 652/7 v
délce 26 bm, p.č. 1372 v délce 59 bm, p.č. 653/46 v délce 5 bm, p.č. 115 v délce 136 bm, p.č. 653/45 v
délce 2 bm, p.č. 122/3 v délce 7 bm, p.č. 653/44 v délce 2 bm, p.č. 653/29 v délce 7 bm, p.č. 151/10 v
délce 121 bm, p.č. 151/1 v délce 45 bm, p.č. 1421 v délce 71 bm, p.č. 162/1 v délce 3 bm, p.č. 652/13 v
délce 33 bm, p.č. 652/12 v délce 8 bm, p.č. 656/2 v délce 2 bm, p.č. 656/3 v délce 7 bm, p.č. 656/4 v
délce 1 bm, p.č. 656/1 v délce 162 bm, p.č. 178/2 v délce 6 bm, p.č. 217/2 v délce 30 bm, p.č. 217/1 v
délce 95 bm, p.č. 241/1 v délce 43 bm, p.č. 293/1 v délce 14 bm, p.č. 1458/1 v délce 310 bm, vše v k.ú.
Uherské Hradiště a části pozemku p.č. 3164/1 v délce 32 bm v k.ú. Mařatice; od společnosti ČD Telematika, za kupní cenu 57.745,-- Kč včetně DPH

doporučila zastupitelstvu města ke zveřejnění
•

převod bytů v bytovém domě č. p. 764, ul. Prokopa Holého, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o třech vchodech č. p. 911, č. p. 912 a č. p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o dvou vchodech č.p. 972 a č. p. 973, ul. Sadová, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o třech vchodech č.p. 991, č.p. 992 a č.p. 993, ul. Sadová a ul. V. Vaculky,
Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 420, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. o čtyřech vchodech 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, ul. Louky,
Uherské Hradiště

souhlasila
•

s použitím historického znaku města na oficiálních tiskovinách, mediálních propagacích, znělkách,
webových stránkách a v místech konání "Mezinárodního festivalu pro děti a mládež - Zlín" po dobu trvání a
realizace smlouvy o partnerství a spolupráci se společností FILMFEST s.r.o., Zlín

•

s použitím historického znaku města na tiskovinách k vánočnímu humanitárnímu koncertu Ládi Kerndla,
který pořádá Uherskohradišťská nemocnice a.s. ve spolupráci s Kiwanis klubem Slovácko, Společností
dialýzovaných a transplantovaných pacientů a městem Uh. Hradiště a uskuteční se v Redutě dne 13.
prosince 2007

vzala na vědomí
•

požadavek občanů na změnu navrhovaného krytu vozovky v ul. Moravní nábřeží.

•

uzavření provozu mateřských škol zřízených městem a školních družin základních škol zřízených městem v
době vánočních prázdnin r. 2007, dle předloženého návrhu

•

vzdání se výkonu funkce ředitelů organizačních složek města Uherské Hradiště

•

ředitele MKZ Jarošov pana Petra Valeše

•

ředitele MKZ Sady Ing. Vojtěcha Tomka

•

ředitelky MKZ Mařatice paní Jiřiny Pálkové

•

ředitelky MKZ Vésky paní Ivany Martiškové

•

ředitele MKZ Míkovice pana Miroslava Snopka

•

zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2007 z pohledu města Uherské Hradiště

•

postup při pořízení cen pro 10. ročník vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města
Uherského Hradiště

•

odstoupení pana Evžena Uhra z funkce člena dozorčí rady akciové společnosti 1. FC Slovácko, a.s. a zánik
jeho funkce ke dni 1. června 2007.

pověřila
•

Ing. Jaroslava Ježa zpracováním Koncepce prevence kriminality města v Uherském Hradišti do roku 2011

zrušila
•

své usnesení č. 340/21/R/2007 ze dne 16.10. 2007 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:

•

RM schvaluje 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, panu Pavlu Františku Vaďurovi; s výší nájmu 3.000,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem provozování denní kavárny a vinárny

•

usnesení Rady města č. 1092/2002 ke jmenování koordinátora prevence kriminality

•

usnesení Rady města č. 399/27 ze dne 20. ledna 2004 k Návrhu na jmenování pracovní skupiny pro
prevenci kriminality

•

usnesení č. 292/18/R/2007 ze dne 4. září 2007, kterým byla vyhlášena soutěž na zhotovení uměleckého
díla pr vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherského Hradiště

uložila
•

starostovi předložit v rámci 1. změny rozpočtu městana rok 2008 návrh tak, aby podíl běžných výdajů,
snížený o úroky z investičních akcí, nepřekročil 95% běžných příjmů

•

předkladateli předložit tento materiál znovu k projednání po obdržení vyjádření KÚ ve věci odvolání proti
stavebnímu povolení

•

řediteli příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště zajistit od 1.1.2008 provoz a činnost Místních
kulturních zařízení Mařatice, Vésky, Míkovice, Sady a Jarošov

•

místostarostovi Uhrovi Evženu seznámit předsedu Rady AČFK s vyhodnocením Letní filmové školy 2007 z
pohledu města. Termín: 31.12.2007

udělila
•

souhlas s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 60,63 m2 v I. NP objektu č.p. 293, Palackého
náměstí v Uherském Hradišti, sdružení Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pro svaz
občanských sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, za účelem konání poradenství pro
uživatele sociálních služeb

•

souhlas s umístěním sídla společnosti MARLIN B&V, s.r.o. v objektu č.p. 1531, Studentské náměstí v
Uherském Hradišti

jmenovala
•

Evžena Uhra, místostarostu města Uherské Hradiště členem realizačního týmu "Mezinárodního festivalu pro
děti a mládež - Zlín"

•

manažerem prevence kriminality v Uherském Hradišti Ing. Jaroslava Ježa, velitele Městské policie v
Uherském Hradišti

•

Ing. Stanislava Mikulu členem místní komise Mařatice

vydala
•

nařízení města č. 6/2007, kterým se zrušuje Nařízení města č. 6/2004 o zákazu některých druhů paliv pro
malé spalovací zdroje znečišťování.

vyhlásila
•

toto pořadí v soutěži "Okna roku 2007"
Kategorie "Okno"

1.

Alena Frýzová,

2.

Blanka Rosolková,

3.

Petr Pálka,

4.

Marcela a Sandra Martinková,

5.

Miloslav a Růžena Hrubošovi, Josef a Ivana Martinkovi,

6.

Miloslav a Růžena Hrubošovi, Josef a Ivana Martinkovi,

7.

Josef a Božena Dostálkovi, MUDr. Zdeněk a MUDr. Jarmila Horákovi

8.

Josef a Božena Dostálkovi, MUDr. Zdeněk a MUDr. Jarmila Horákovi

Kategorie "Ostatní výzdoba"
1.

František a Bronislava Strachotovi,

2.

Ing. Jan a Hana Pohunkovi,

3.

Antonie a Radek Keňovi,

4.

Eva Krajíčková, Ing. Milan a Jarmila Zámečníkovi,

5.

Eva Krajíčková, Ing. Milan a Jarmila Zámečníkovi,

6.

Jaromír a Marie Fornůskovi, ¨

7.

František a Marie Hubáčkovi,

8.

Petr a Jitka Tvrdoňovi

