Usnesení z 30. schůze rady města konané dne 26.2.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytového prostoru č. 320 o výměře 53,20 m2 ve III. NP objektu č.p. 157/8, Masarykovo
náměstí v Uherském Hradišti, paní Lucii Vavříkové, s výší nájmu 1.600,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování kadeřnictví

•

pronájem garáže č. 520/13 o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu na ulici Jarošov - Louky v Uherském
Hradišti, panu Mojmíru Bogorovi, s výší nájmu 600,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a s podmínkou trvalého pobytu v bytovém domě na ulici Jarošov - Louky v Uherském Hradišti

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku dle přílohy (inventurní soupis majetku ke dni 29.2. 2008),
nacházejícího se v prostorech plaveckého areálu, Sportovní č. p. 1314, Uherské Hradiště; pro společnost
Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., ode dne založení společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., na
dobu určitou po dobu trvání činnosti společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o.

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/285/OŠS, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 a 2, uzavřené dne 26.4.
2005 mezi městem Uherské Hradiště a Sportovištěm města Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací,
dohodou ke dni 29. 2. 2008

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště a Sportovištěm města Uherské Hradiště,
příspěvkovou organizací, na nemovitý a movitý majetek dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy, ode
dne 1. 3. 2008; na dobu určitou po dobu trvání činnosti příspěvkové organizace

•

ukončení Příkazní smlouvy č. 2005/445/SMM ze dne 28.7. 2005, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené mezi
městem Uherské Hradiště a Sportovištěm města Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, dohodou ke
dni 29. 2. 2008

•

uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a Sportovištěm města Uherské Hradiště,
příspěvkovou organizací, na správu nebytových prostor v areálu Zimního stadionu v Uherském Hradišti,
ode dne 1. 3. 2008; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

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; Sh ČMS - okresnímu sdružení hasičů Uherské
Hradiště, s výší nájmu 190,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
provozování činnosti neziskové organizace - preventivní a represivní činnost v oblasti požární ochrany,
výchovy mládeže, sportovní a kulturní aktivity

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 24.11.1999 mezi městem Uherské Hradiště a
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Uherské Hradiště, na pronájem nebytových prostor
místnost č. 18 o výměře 18,52 m2 a místnost č. 25 o výměře 29,0 m2, oba ve III. NP a archiv o výměře
25 m2 v I. PP, vše v objektu č.p. 293, Palackého náměstí v Uherském Hradišti; dohodou ke dni 29.2. 2008

•

uzavření Dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a společností R.K.
Servis, spol. s r.o., kterým se mění Příloha č. 5 Dodatku č. 3 část B - Seznam nebytových prostor ve
vlastnictví města Uherského Hradiště v odst. II. , ve kterém se ruší text : "Měsíční odměnu za správu MKZ
Sady, Solná cesta č.p. 311 ve výši 2.200,-- Kč bez DPH hradí odbor kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Uherské Hradiště"; ostatní ustanovení zůstávají beze změn

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/429/SMM uzavřené dne 23.6. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Pavlem Hůlkou, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 o výměře 3 000 m2 v k.ú. Míkovice nad
Olšavou; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/980/SMM uzavřené dne 14.12. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Jindřichem Strakou, na pronájem části pozemku p.č. 235/9 - díl č. 29 o výměře 400 m2 v k.ú.
Sady; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště a společností GRASPO CZ, a.s., na výrobu a dodání
dotisku publikace "Uherské Hradiště - královské město na řece Moravě" za cenu 603 860Kč.

•

uzavření dodatku č.4 ke smlouvě S-0200438/OŽP, dle předloženého návrhu

•

pronájem bytu č. 9, o velikosti 1+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti - Jarošově, paní
Marii Adamcové

•

uzavření smlouvy o výpůjčce a o poskytnutí licence se společností RAMET C. H. M. a. s., dle předloženého
návrhu

•

zásady umisťování restauračních zahrádek na území města Uherského Hradiště a Zásady pro konání trhů
na území města Uherského Hradiště včetně příloh dle přiloženého návrhu.

•

v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pokutu za
správní delikt podle § 58 odst. 4. citovaného zákona ve výši 5.000,- Kč společnosti JASS-UNI, s.r.o.

•

v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pokutu za
správní delikt podle § 58 odst. 4. citovaného zákona ve výši 6.000,- Kč družstvu - Družstvo nájemníků
741.

•

podání žádosti o podporu na výstavbu minihřiště z programu ČMFS "Fotbal pro všechny"

•

zajištění vkladu vlastních prostředků dle podmínek programu v rámci 1. změny rozpočtu města

•

zajištění budoucího provozu minihřiště, které bude po uvedení do provozu převedeno do majetku města
Uherské Hradiště, prostřednictvím příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště.

•

přizvat k jednání komise na funkci ředitele/ky Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o.,
odborníka - psychologa PhDr. Jaroslava Valentu s hlasem poradním

•

ideový záměr využití objektu č.p. 60 v Mařaticích (bývalé restaurace EVROPY) pro pobočku knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana

•

zahraniční služební cestu na odbornou exkurzi organizovanou Sdružením historických sídel Čech Moravy a
Slezska pro Ing. Stanislava Blahu, Ing.arch. Aleše Holého a Ing.arch. Radku Borunskou ve dnech 25. 5. 2. 6. 2008 včetně úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním, pojištěním léčebných výloh,
stravným a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 % stravného.

•

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části střešní plochy uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a
Českou republikou - Ministerstvem vnitra ČR ze dne 27.2.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2005.
dle předloženého návrhu.

•

výsledek výběrového řízení na pronájem vozidla s měřícím zařízením rychlosti vozidel

•

uzavření smlouvy o nájmu zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel se společností Syntax Online,
s.r.o., dle předloženého návrhu

•

následující termíny svatebních obřadů po projednání v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů.

•

•

12.července

•

26. července

•

26. srpna

•

26. září

•

26. října

•

26. listopadu

•

26. prosince

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako místnost k
uzavírání manželství občanskou formou, před Městským úřadem Uherské Hradiště, po dobu rekonstrukce
stávající obřadní síně, místnost - "Zkušebna v budově Reduty". Po stanovenou dobu se nebude za uzavření
manželství na tomto místě vybírat žádný správní poplatek.

schválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 741/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 2067/5 o výměře cca 26,3 m2 v k.ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kanalizační
přípojky na pozemcích p.č. 437/162, p.č. 437/19 a p.č. 2054/6, vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného Ing.
Jiřího Mikulce

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění přesahu 2.
NP novostavby bytového domu v ulici Hradební v Uherském Hradišti nad částmi pozemků p.č. 132/10 o
výměře cca 30 m2, p.č. 653/29 o výměře cca 12 m2 a p.č. 132/1 o výměře cca 312 m2, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; pro oprávněného společnost KCB development, s.r.o.

•

pronájem části pozemku p.č. 653/1 o výměře 2,25 m2 a části pozemku p.č. 137 o výměře 2,25 m2, oba v
k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor místnost č. 18 o výměře 18,52 m2 a místnost č. 25 o výměře 29,0 m2, oba
ve III. NP a archiv o výměře 25 m2 v I. PP, vše v objektu č.p. 293, Palackého náměstí v Uherském Hradišti

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

převod pozemku st.p.č. 2557/1 o výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství vlastníků jednotek
Rybárny 149, za kupní cenu 500,-- Kč/m2

vzala na vědomí
•

informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2007

•

informaci o filmovém dokumentu Udržitelná mobilita a Evropský týden mobility 2007 v Uherském Hradišti

•

informace plynoucí ze zákona č. 159/2006 Sb., v platném znění, /zákon o střetu zájmů/

•

výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, za rok 2007, která bude dne 1. 3. 2008 zveřejněna na webových stránkách
města Uherské Hradiště a na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště.

•

zprávu o peticích a stížnostech za rok 2007.

•

zprávu o činnosti komisí Rady města za IV. čtvrtletí a II. pololetí roku 2007

•

kontrolu plnění usnesení RM za 2. pololetí 2007

neschválila ke zveřejnění
•

převod pozemku p.č. 1013 o výměře 391 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod pozemku p.č. 1007 o výměře 480 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod pozemku p.č. 858/73 o výměře 402 m2 v k.ú. Mařatice

zrušila
•

usnesení RM č. 253/16/R/2007 ze dne 31.7. 2007 v odst. I. v bodě 12., a to ve znění: RM schvaluje
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, Nad Žlebem 1428, 686 05 Uh. Hradiště - Mařatice, za jednorázovou úplatu 70.000,-- Kč

uložila
•

vedoucím odborů EKO a OŠS zajistit prostředky pro spolufinancování výstavby minihřiště v rámci 1. změny
rozpočtu města

•

odboru SMM zajistit provedení stavebních úprav k využití bytové jednotky v objektu č.p. 60 v Mařaticích a
k přemístění pobočky knihovny v roce 2008

•

odboru OIN zajistit projektovou dokumentaci, potřebná povolení a předložení návrhu na realizaci demoliční
přístavby depozitáře v roce 2009

udělila
•

souhlas s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytového prostoru č. 320 o výměře 53,20 m2 ve III. NP
objektu č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, paní Lucii Vavříkové, pro paní Ivanu
Úředníčkovou

•

souhlas pro Petrklíč, o.p.s., Azylový dům pro matky s dětmi, se stavbou pergoly na části pozemku p.č. 45 v
k.ú. Vésky (dle situace, která je přílohou důvodové zprávy), který má ve výpůjčce (smlouva č.
2006/609/SMM) Petrklíč, o.p.s., Azylový dům pro matky s dětmi)

•

souhlas s podnájmem části nebytového prostoru místnost č. 102 o výměře 11,90 m2 v I. NP objektu č.p.
33, Protzkarova ul., Uherské Hradiště, panu Stanislavu Tomancovi, pro paní Martu Hanáčkovou

jmenovala
•

členy konkursní komise na funkci ředitele/ky Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o. dle
předloženého návrhu

•

pana MUDr. Vladana Domince členem sociální a zdravotní komise

nevyhověla
•

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

