Usnesení z 32. schůze rady města konané dne 25.3.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

výplatu odměny kronikářce p. Haně Rathúské za zápis kroniky za rok 2006 ve výši stanovené dle smlouvy
o dílo

•

uzavření smlouvy o dílo s p. Hanou Rathúskou, jejímž předmětem bude zpracování zápisu kroniky města za
r.2007 a odměna bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy

•

změnu usnesení RM č. 467/30/R/2008 ze dne 26.2. 2008 v odst. I. v bodě 2., a to následovně:
původní znění: RM schvaluje pronájem garáže č. 520/13 o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu na ulici
Jarošov-Louky v Uh. Hradišti, panu Mojmíru Bogorovi; s výší nájmu 600,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou trvalého pobytu v tomto bytovém domě;
nové znění: RM schvaluje pronájem garáže č. 520/13 o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu na ul.
Jarošov-Louky v Uh. Hradišti, panu Mojmíru Bogorovi; s výší nájmu 600,-- Kč/měsíc; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou trvalého pobytu v tomto bytovém domě

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2006/609/SMM uzavřené dne 1.8. 2006 mezi městem
Uherské Hradiště a Petrklíčem, o.p.s., Azylovým domem pro matky s dětmi; týkající se rozšíření účelu
Smlouvy o výpůjčce o umístění dočasné stavby pergoly na části pozemku p.č. 45 v k.ú. Vésky; dle
přiloženého návrhu

•

pronájem části pozemku p.č. 882/1 o výměře 3 000 m2 a části pozemku p.č. 885/3 o výměře 800 m2, oba
v k.ú. Míkovice nad Olšavou, Sportovnímu klubu Míkovice, občanské sdružení, s výší nájmu 1,-- Kč/rok; na
dobu určitou 15 let ode dne podpisu smlouvy; za účelem provozování a rozšíření stávající bikrosové dráhy

•

pronájem části pozemku p.č. 235/9 - díl č. 29 o výměře 400 m2 v k.ú. Sady, panu Vladimíru Dostálkovi, s
výší nájmu 0,60 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování
zahrádky

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 24.9. 2003 mezi městem Uherské Hradiště a
Ing. Jindřichem Navrátilem - Kompletprojekt, na pronájem nebytového prostoru č. 23 o výměře 16,00 m2
ve III. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí, Uh. Hradiště; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. S - 0300013/SMM uzavřené dne 24.2. 2003 mezi městem Uherské Hradiště a
společností KAMEX, s.r.o., týkající se pronájmu části plochy plotu bývalých kasáren v Uherském Hradišti
pro reklamu; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/468/SMM uzavřené dne 1.8. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Petrem Šubrtem, týkající se pronájmu plochy pro parkování motorového vozidla v prostoru jižně od
objektu Zimního stadionu v Uh. Hradišti; dohodou ke dni 31.3.2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2005/631/SMM uzavřené dne 13.7. 2005 mezi původním
pronajímatelem společností STRABAG a.s., nyní společností H&B REAL, kom. spol., a městem Uherské
Hradiště, jako nájemcem; týkající se pronájmu 3 místností, chodby a sociálního zařízení o celkové výměře
65,7 m2 v I. NP budovy č.p. 819, ulice Průmyslová, Uh. Hradiště; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

ukončení Smlouvy o podnájmu nebytových prostor č. 2005/630/SMM uzavřené dne 13.7. 2005 mezi
městem Uherské Hradiště (pronajímatel) a Sdružením Podané ruce, o.s., Kontaktní centrum Charáč,
týkající se podnájmu 3 místností, chodby a sociálního zařízení o celkové výměře 65,7 m2 v I. NP budovy
č.p. 819, ulice Průmyslová, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.3. 2008

•

změnu organizačního řádu, kterou se mění a doplňuje Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště,
včetně příloh č. 1 a 2.

•

Znění tiskopisu žádosti o nájem bytu v Penzionu - městském sociálním centru UH, příspěvková organizace,
Kollárova 1243, Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu

•

Pravidla pro poskytování bydlení v Domě s pečovatelskou službou a Domě s chráněnými byty, dle
předloženého návrhu

•

Nájemné v Penzionu - domě s pečovatelskou službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště ve výši 20
Kč/m2/měsíc

•

podání žádosti o podporu na projekt rozvoje místní Agendy 21 v Uh. Hradišti z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí

•

zajištění vkladu potřebných vlastních prostředků pro připravovaný projekt rozvoje místní Agendy 21 v
rámci nejbližší změny rozpočtu města

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst s investorem rekonstrukce objektu č.p. 1208 na
Moravním nábřeží v MPZ - se společností Synot Real Estate, a.s., dle předloženého návrhu

•

použití historického znaku města na vozidlo Renault Kangoo, který bude používat Oblastní charita Uherské
Hradiště pro přepravu handicapovanách spoluobčanů.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie - I.etapa" v
Uherském Hradišti - Mařaticích, provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm.b) a
čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: GSR s.r.o., s nabídkovou cenou
3.396.277,- Kč vč. DPH.

•

Výsledek výběrového řízení na akci "Dodávka a montáž chladícího kompresoru do strojovny - Zimní stadion
Uherské Hradiště", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 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: BRNOFROST spol. s r.o., s nabídkovou cenou
1.945.650,- Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce bytového domu čp. 397 Moravní náměstí,
Uherské Hradiště" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění;
vybraný uchazeč: HSK s.r.o., s nabídkovou cenou 17 471 699,-- Kč vč. DPH

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemku st.p.č. 92/3 o výměře 14 m2 a pozemku st.p.č. 399 o výměře 64 m2, oba v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 19,00 m2, umístěného vpravo (při vstupu z ulice
Prostřední v Uh. Hradišti) v I. NP objektu č.p. 130, ulice Prostřední, Uh. Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru č. 23 o výměře 16,00 m2 ve III. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí,
Uh. Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru č. 4.02 o výměře 30,30 m2 ve IV. NP budovy č. 19 - CCV, Studentské
náměstí 1531, Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro veřejné komunikační sítě - zřízení
(uložení), provoz, údržbu a opravy podzemního vedení, umístěného na částech pozemků p.č. 132/1 v délce
cca 178 bm, p.č. 151/10 v délce cca 3 bm, p.č. 151/11 v délce cca 14 bm, p.č. 151/12 v délce cca 17 bm a
p.č. 653/29 v délce 4 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště; pro oprávněného Telefónica O2, Czech Republic,
a.s.

•

výpůjčku pozemků p.č. 3015/75 o výměře 2 050 m2, p.č. 3015/37 o výměře 1 227 m2 a p.č. 3016/76 o
výměře 1 225 m2, vše v k.ú. Mařatice

doporučila zastupitelstvu města
•

neschválit navýšení příspěvku města na akci Letní filmová škola 2008

•

neschválit spolupráci na projektu Letní filmový festival

•

schválit přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě o spolupráci a partnerství se společností Filmfest s.r.o., Zlín
dle předloženého návrhu

•

schválit uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia, dle
předloženého návrhu.

•

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Uh. Hradiště a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.

•

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

•

zrušit usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 312/21/2006 ze dne 13.2.2006

•

vzít na vědomí ideovou studii a nový vývoj situace ohledně přípravy projektového záměru přírodního
rekreačního areálu ROCHUS PARK

•

schválit další aktivní postup města při přípravě projektového záměru ROCHUS PARK dle předloženého
harmonogramu

•

pověřit místostarostu města pana Květoslava Tichavského přípravou založení obecně prospěšné společnosti
pro realizaci aktivit projektu Rochus Park

•

vzít na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy historické architektury a dosažení věcných efektů
za rok 2007

•

schválit přidělení dotace z Fondu obnovy historické architektury v roce 2008 takto:
•

ve výši 35.000,- Kč na výměnu oken na objektu č. p. 456 na Moravním nábřeží v k. ú. Uh. Hradiště
vlastníkovi paní Marii Petříkové

•

ve výši 88.000,- Kč na opravu statiky sklepa č. p. 253 na Vinohradské ulici v k. ú. Mařatice vlastníkům
paní Bc. Ivě Mošťkové a panu Ing. Vladimíru Mošťkovi

•

ve výši 100.000,- Kč na obnovu fasády a klempířských prvků na domě č. p. 562 v Kollárově ulici v k.ú.
Uh. Hradiště vlastníkům paní Martě Hovůrkové a panu Josefu Hovůrkovi.

•

schválit využití státní dotace ve výši 615.000,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městkých památkových zón takto: na II. etapu opravy městských hradeb mezi ulicemi
Otakarovou a Milíčovou: 619.142,- Kč z rozpočtu města, 615.000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ,
celkem 1,234.142,- Kč

•

schválit změnu statutu Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby a vydat jeho
úplné znění

•

schválit udělení Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby panu Antonínu
Hájkovi, zabývajícímu se soustružením dřeva a jeho vyléváním kovem

•

schválit
1.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva města
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1.
května 2008 v maximální výši

2.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města poskytnutí
měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1. května 2008 v
maximální výši

3.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy komise rady města vyjma
majetkové komise, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s
účinností od 1. května 2008 dle předloženého návrhu

4.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy komise rady města
vyjma majetkové komise, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění, s účinností od 1. května 2008 dle předloženého návrhu 5. neuvolněným členům zastupitelstva
města, kteří vykonávají funkci člena komise rady města vyjma majetkové komise, poskytnutí
měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1. května 2008 dle
předloženého návrhu

6.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy majetkové komise,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1.
května 2008 dle předloženého návrhu

7.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy majetkové komise,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1.
května 2008 dle předloženého návrhu

8.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena majetkové komise, poskytnutí
měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1. května 2008 dle
předloženého návrhu

9.

neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy výboru zastupitelstva
města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od
1. května 2008 dle předloženého návrhu

10. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy výboru
zastupitelstva města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s
účinností od 1. května 2008 dle předloženého návrhu
11. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností od 1.
května 2008 dle předloženého návrhu
12. místopředsedům a členům výborů, kteří nejsou členy ZM, princip udělování odměn formou finančních
darů dle předloženého návrhu s účinností od 1. května 2008 dle předloženého návrhu
13. předsedům, místopředsedům a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměny formou
finančních darů dle předloženého návrhu s účinností od 1. května 2008
doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 255 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č. 325/111 o
celkové výměře 255 m2) v k.ú. Mařatice, panu Zdeňku Omelkovi, za kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 334 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č. 325/115 o
celkové výměře 334 m2) v k.ú. Mařatice, manželům Ing. Petrovi a Jarmile Mixovým, za kupní cenu 150,-Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 462 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č. 325/117 o
celkové výměře 462 m2) v k.ú. Mařatice, manželům Mgr. Ireně a Michalu Pořízkovým, za kupní cenu 150,-Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 281 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č. 325/114 o
celkové výměře 281 m2) v k.ú. Mařatice, manželům Janovi a Věře Horňákovým, za kupní cenu 150,-Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 272 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č. 325/112 o
celkové výměře 272 m2) v k.ú. Mařatice, panu Josefu Janušovi, za kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

převod části pozemku p.č. 1338 o výměře 99 m2 (dle GP č. 1693-10/2008 nově vzniklá p.č. 1338/2 o
celkové výměře 99 m2) v k.ú. Uh. Hradiště, společnosti AMBRA UH s.r.o., za kupní cenu 500,-- Kč/m2

•

zrušení usnesení ZM č. 121/9/Z/2008 ze dne 11.2. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění: ZM schvaluje
nabytí pozemku p.č. 314/9 o výměře 83 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, od pana Miroslava Dostálka, za
celkovou kupní cenu 19.920,-- Kč; cena stanovena dle ZP č. 323-68/2007 vypracovaného dne 4.12. 2007
Ing. Šárkou Kovaříkovou

•

změnu usnesení ZM č. 106/8/Z/2007 ze dne 17.12. 2007 v odst. I. v bodě 2., a to následovně:
původní znění: ZM schvaluje převod pozemku p.č. 289/13 o výměře 298 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, manželům
Renatě a Jaroslavu Novotným, bezúplatně
nové znění: ZM schvaluje převod pozemku p.č. 289/13 o výměře 298 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, panu
Jaroslavu Novotnému, bezúplatně

•

převod části pozemku původní p.č. 804/9 o výměře 1 000 m2 (dle GP č. 1697-13/2008 nově vzniklá p.č.
804/21 o celkové výměře 1 000 m2) v k.ú. Uh. Hradiště, panu Aleši Maňáskovi, za kupní cenu 750,-Kč/m2

•

převod části pozemku původní p.č. 804/9 o výměře 1 000 m2 (dle GP č. 1697-13/2008 díl "d" nově vzniklé
p.č. 804/22 o celkové výměře 1 787 m2) a části pozemku původní p.č. 804/8 o výměře 787 m2 (dle GP č.
1697-13/2008 díl "c" nově vzniklé p.č. 804/22 o celkové výměře 1 787 m2), vše v k.ú. Uherské Hradiště,
Josefu Trubačíkovi - Bobík, s.r.o., za kupní cenu 750,-- Kč/m2

•

převod členského podílu v BD Tůně; jedná se o byt č. 4 (2+1) o celkové výměře 50,55 m2 v bytovém
domě na ul. Tůně, Uh. Hradiště, žadatelům v následujícím pořadí: 1. Tomáš Valenta, za kupní cenu
1.251.300,-- Kč; 2. Ludmila Lopatová, za kupní cenu 1.151.700,-- Kč; 3. Ondřej Kovařík, za kupní cenu
1.062.100,-- Kč; 4. Marie Soukeníková, za kupní cenu 1.025.000,-- Kč; 5. Ing. Petr Kolář, za kupní cenu
1.010.101,--Kč;

•

nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 348/200 o výměře 180 m2 v k.ú. Mařatice, od paní Marie Bartošové, a id. 1/2
pozemku p.č. 348/200 o výměře 180 m2 v k.ú. Mařatice, od paní Jarmily Havlíčkové, za kupní cenu
stanovenou dle ZP

•

vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k bytu č. 30, o velikosti 3+kk, v domě na ul.
Štěpnická, Uh. Hradiště, která byla uzavřena mezi Ing. Vladimírem a Martinou Ondrůškovými a Martinou
Kanyicskovou

•

Nabídky převodu bytů a uzavření budoucích kupních smluv na převod bytových jednotek v budovách
č.p.703, 752, 753, 853, vše v k.ú. Uherské Hradiště, a bytových jednotek v budovách č.p. 860, 861, 981,
982, 983, vše v k.ú. Mařatice; do osobního vlastnictví stávajících nájemců
/Pozn. Vzhledem k velkému množství nabídek převodu bytů a uzavření budoucích kupních smluv na převod
bytových jednotek se současnými nájemci ve výše vyjmenovaných budovách, a tudíž i rozsáhlosti
materiálu, publikujeme usnesení ve zkrácené verzi; usnesení v plném znění je k dispozici k nahlédnutí na
Městském úřadě v Uh. Hradišti./

•

Nabídku převodu nebytového prostoru - atelieru a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod nebytového
prostoru - atelieru umístěného v podkroví v budově č.p. 853 na pozemku st.p.č. 1012 o výměře 161 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4717/39189 na společných částech budovy č.p. 853 na pozemku p.č.
1012 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4717/39189 na pozemku st.p.č. 1012 o výměře 161 m2, vše v
k.ú. Uherské Hradiště; do výlučného vlastnictví paní Ludmily Cedidlové, za kupní cenu 163.409,-- Kč

•

vzor nabídky převodu bytu a vzor budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky, dle přílohy

doporučila zastupitelstvu města ke zveřejnění
•

převod bytů v bytovém domě č.p. 321, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 730, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 769, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě o dvou vchodech č.p. 862 a 863, ul. Jaroslava Staňka, Uh. Hradiště, Mařatice

souhlasila
•

s použitím historického znaku města za účelem propagace města na cyklistických závodech, dle důvodové
zprávy

•

s použitím historického znaku města za účelem propagace města v tištěném produktu společnosti Mediatel,
s. r. o. a na webových stránkách společnosti

vzala na vědomí
•

zápis kroniky města za rok 2006

http://www.zlatestranky.cz, dle důvodové zprávy

•

zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež za rok
2007

•

Informativní zprávu o projektových žádostech města o finanční podporu na realizaci rozvojových záměrů

•

informaci o nově zřízeném dotačním titulu Ministerstva kultury ČR

•

Zprávu o průběhu pořizování územně analytických podkladů

•

uplatněním výjimky z obecných požadavků pro výstavbu pro stavbu „Přístavba šaten a tělocvičny SŠPaH
Uherské Hradiště“ dle § 2, , odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění

•

návrh opatření dle Závěrečné zprávy k personálně organizačnímu auditu MěÚ v Uh. Hradišti dle
předloženého návrhu

neschválila
•

uzavření Plánovací smlouvy na parkovací místa v souvislosti s plánovanou výstavbou objektu - Přístavba
šaten a tělocvičny SŠPaH Uherské Hradiště

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 1028/11 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 544/115 o výměře 100 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 67/5 o výměře cca 40 m2, části pozemku p.č. 68/2 o výměře cca 180 m2 a
pozemku p.č. 67/6 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod části pozemku původní p.č. 564/1 o výměře 9 m2 (dle GP č. 286-66/2007 nově vzniklá p.č. 564/4 o
výměře 9 m2) v k.ú. Vésky

pověřila
•

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok
2006 do 31.8.2008

zrušila
•

usnesení RM č. 413/26/R/2008 ze dne 8.1. 2008 v odst. I. v bodě 5. , a to ve znění: RM schvaluje uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu prodloužení plynovodního
řadu a části plynovodní přípojky na částech pozemků p.č. 786/3 v délce 3,5 bm a p.č. 787 v délce 7,5 bm,
oba v k.ú. Sady; pro oprávněného Davida a Petru Pochylé, za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm

•

usnesení RM č. 157/10/R/2007 ze dne 17.4. 2007 v odst. I. v bodě 8., a to ve znění: RM schvaluje ke
zveřejnění převod části pozemku p.č. 1458/1 o výměře cca 1510 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

usnesení RM č. 468/30/R/2008 ze dne 26.2. 2008 v odst. II. v bodě 1., a to ve znění: RM uděluje 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

•

s účinností od 1. 4. 2008 oddělení spisové a archivní služby Odboru informatiky a komunikace MěÚ Uherské
Hradiště

•

s účinností od 1. 4. 2008 oddělení informatiky Odboru informatiky a komunikace MěÚ Uherské Hradiště

uložila
•

vedoucímu ekonomického odboru doplnit změnu rozpočtu města pro jednání v zastupitelstvu města
Uherské Hradiště tak, aby bylo umožněno poskytnutí úvěru AČFK

•

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu požádat ve změně rozpočtu o navýšení neinvestiční dotace na
úhradu nákladů spojených s provozem a činností Městského informačního centra a Informačního centra pro
mládež na rok 2008 a dále v rozpočtu na další roky tuto zvýšenou částku uplatnit

•

vedoucím EKO a APR zajistit prostředky pro spolufinancování projektu rozvoje místní Agendy 21 v rámci
nejbližší změny rozpočtu města

jmenovala
•

přípravný tým projektu ROCHUS PARK ve složení: Dohled uvolněného člena ZM: p. Květoslav Tichavský;
Manažer projektu: Mgr. Ing. Petr Pavelčík; Členové: p. Evžen Uher, Ing. arch. Aleš Holý, RNDr. Dagmar
Zábranská, RNDr. Jaroslav Bičan, Ing. Pavel Šupka

•

členy komise státní památkové péče pro obvod ORP Uherské Hradiště: Ing. Stanislava Blahu, místostarostu
města Uh. Hradiště, Evžena Uhra, místostarostu města Uh. Hradiště, PhDr. Ivo Frolce, člena Rady města
Uh. Hradiště, Ing. Nelly Komendovou, odborného garanta Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště v Kroměříži, Ing. arch. Radku Borunskou, vedoucí oddělení architektury odboru architektury,
plánování a rozvoje Městského úřadu Uh. Hradiště

vydala
•

úplné znění organizačního řádu včetně příloh č. 1 a 2, schváleného radou města ve dnech 23.-24. 9. 2005
dle přiloženého návrhu.

zřídila
•

s účinností od 1. 4. 2008 oddělení rozvoje informatiky Odboru informatiky a komunikace MěÚ Uherské
Hradiště

•

s účinností od 1. 4. 2008 oddělení provozu informatiky a komunikace Odboru informatiky a komunikace
MěÚ Uherské Hradiště

•

komisi státní památkové péče pro obvod ORP Uherské Hradiště

neuplatnila připomínky
•

k Návrhu změny č. 14 ÚP SÚ Hluk a k Návrhu změny č.1A ÚP města Kunovice

