Usnesení z 33. schůze rady města konané dne 29.4.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 6.10. 2006 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a paní Monikou Škrabalovou (nájemce), na pronájem nebytového prostoru o celkové
výměře 19,00 m2, umístěného vpravo (při vstupu z ulice Prostřední v Uherském Hradišti) v I. NP objektu
č.p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 30.4. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/326/SMM uzavřené dne 28.5. 2007 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a Ing. Jiřím Janíkem - HAWAII (nájemce), na pronájem nebytového prostoru - foyer (bar) v
kině Hvězda o celkové výměře 58,39 m2; výpovědí ke dni 31.8. 2008

•

prominutí nájemného ve výši 2800,-- Kč za období listopad 2007, prosinec 2007 a leden 2008 z důvodu
prasklého topného tělesa a pravděpodobného zatečení střechou do nebytového prostoru č. 23 o výměře
16,00 m2 ve III. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, Ing. Jindřichu Navrátilovi Kompletprojekt

•

výpůjčku části pozemku p.č. 2067/5 o výměře 26,3 m2 v k.ú. Mařatice, Ing. Radimu Šupkovi, na dobu
určitou po dobu životnosti stavby; za účelem vybudování vjezdu a přístupu k novostavbě RD

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kanalizační
přípojky na částech pozemků p.č. 437/162 v délce 2,3 bm, p.č. 437/19 v délce 21,8 bm a p.č. 2054/6 v
délce 1 bm, vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného Ing. Jiřího Mikulce, za jednorázovou úhradu 70.000,-- Kč

•

pronájem části pozemku p.č. 653/1 o výměře 2,25 m2 a části pozemku p.č. 137 o výměře 2 m2, oba v k.ú.
Uherské Hradiště, společnosti SGR Jižní Morava v.o.s., s výší nájmu 150,-- Kč/m2/měsíc; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění městských hodin

•

pronájem části pozemku p.č. 653/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Ing. Martinu Rotterovi - Ter
café, s výší nájmu 650,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
vybudování letní zahrádky

•

pronájem části pozemku p.č. 151/10 o výměře 12 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Leoně Antlové, s výší
nájmu 5,-- Kč/m2/den; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění stánku pro
prodej grilovaných kuřecích specialit

•

pronájem části pozemku p.č. 653/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, panu Michalu Budařovi, s
výší nájmu 400,-- Kč/m2/doba pronájmu; na dobu určitou od 21.4. 2008 do 30.9. 2008; za účelem
vybudování letní zahrádky

•

pronájem části pozemku p.č. 1458/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Uherské Hradiště; společnosti JM SANO,
s.r.o., s výší nájmu 400,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
vybudování letní zahrádky

•

výpůjčku části pozemku p.č. 536/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Sady, Římskokatolické farnosti Uherské
Hradiště - Sady, na dobu určitou do doby případného převodu budovy MKZ Sady, Solná cesta 311, Uherské
Hradiště, na nového vlastníka; za účelem rozšíření farní zahrady

•

pronájem části pozemku p.č. 544/203 o výměře 24,57 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Pavlu a Boženě
Mošťkovým, s výší nájmu 400,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
provozování letní zahrádky

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 787 v
délce 7,5 bm v k.ú. Sady, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s., zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.,
za jednorázovou úhradu 1.500,-- Kč

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění NTL plynovodu (včetně jeho příslušenství) na
částech pozemků p.č. 1259/1 v délce 60,44 bm a p.č. 102 v délce 7,23 bm, včetně práva vstupu a vjezdu
na předmětné pozemky v souvislosti s jeho zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; pro oprávněného JMP NET, s.r.o., za jednorázovou úhradu 50,-- Kč/bm

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 652/5 o výměře 37 m2, p.č. 652/6 o výměře 192 m2 a p.č. 652/2 o výměře
66 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti SYNOT REAL ESTATE a.s., na dobu určitou do doby nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí týkajícího se stavby parkoviště; za účelem vybudování veřejného
parkoviště

•

pronájem nebytových prostor místnost č. 25 o výměře 29 m2 ve III. NP a archiv o výměře 25 m2 v I. PP,
vše v objektu č.p. 293, Palackého náměstí v Uherském Hradišti, SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Uh.
Hradiště, s výší nájmu 190,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
činnosti neziskové organizace - preventivní a represivní činnost v oblasti požární ochrany, spolupráce a
pomoc obcím, výchova mládeže, sportovní a kulturní aktivity

•

pronájem nebytového prostoru č. 304 o výměře 13,23 m2 ve III. NP objektu č.p. 293, Palackého náměstí,
Uherské Hradiště, panu Tomáši Slabému, s výší nájmu 1.000,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem zprostředkování obchodu a služeb

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/711/SMM uzavřené dne 27.9. 2007 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a panem Aloisem Langerem (nájemce), na pronájem nebytového prostoru o výměře 65 m2
v I. NP objektu č.p. 1198, ulice Hradební v Uherském Hradišti; dohodou ke dni 31.5. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/385/SMM uzavřené dne 9.6. 2005 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a paní Romanou Klátovou (nájemce), na pronájem části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19
m2 v k.ú. Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.5. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.9. 2004 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. (nájemce), na pronájem nebytových prostor o
celkové výměře 34 m2 nacházejících se v pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti; výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.9. 2004 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a společností TVARBET MORAVIA, a.s. (nájemce), na pronájem nebytových prostor o
celkové výměře 44 m2 nacházejících se v pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti; výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.8. 2005 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a panem Miličem Vopravilem (nájemce), na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
34 m2 nacházejících se v pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti;
výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.9. 2004 mezi městem Uherské Hradiště
(pronajímatel) a panem Viktorem Kovaříkem (nájemce), na pronájem nebytových prostor o celkové
výměře 10 m2 nacházejících se v pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí v Uherském
Hradišti; výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 27.4. 1994 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Vladimírem Lapčíkem, na pronájem části pozemku p.č. 1478/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Kněžpole;
kterým se rozšiřuje čl.VI. Závěrečná ustanovení o větu: "Ustanovení této smlouvy jsou platná i pro
případné právní nástupce obou smluvních stran"

•

změnu usnesení RM č. 377/23/R/2007 ze dne 27. 11. 2007 v odst. I. v bodě 6., a to následovně:
původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění: RM schvaluje 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, s výší
nájmu 100,-- Kč za každou započatou hodinu výuky + 15,-- Kč za každou započatou hodinu výuky na
úhradu nákladů za služby; pronajímatel je oprávněn výši nájemného a výši úhrady za služby v průběhu
platnosti a účinnosti smlouvy upravovat v závislosti na změnách oficiálních statistických údajů o vývoji
inflace spotřebitelských cen a vývoji cen dodavatelů služeb/energií; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem realizace výuky studijních programů

•

pronájem části pozemku p.č. 653/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Kristýně Jančové, s výší
nájmu 650,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování letní
zahrádky

•

výpůjčku části pozemku p.č. 705/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, manželům MUDr. Zdeňce a
Ing. Tomáši Holáňovým, na dobu určitou po dobu životnosti stavby budovy č.p. 489; za účelem osazení
posuvné vjezdové brány k domu č.p. 489 a umístění betonové patky

•

pronájem nebytového prostoru č. 4.02 o výměře 30,30 m2 ve IV. NP budovy č. 19 - CCV, Studentské
náměstí 1531, Uherské Hradiště, společnosti Stavby a.s., s výší nájmu 250,-- Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláře

•

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
178 bm, p.č. 151/10 v délce 3 bm, p.č. 151/11 v délce 14 bm, p.č. 151/12 v délce 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., za
jednorázovou úplatu 11.800,-- Kč

•

výpůjčku části pozemku p.č. 3015/75 o výměře 1 000 m2 a pozemků p.č. 3015/37 o výměře 1 227 m2 a
p.č. 3016/76 o výměře 1 225 m2, vše v k.ú. Mařatice, společnosti GG Interstyl, s.r.o., na dobu určitou po
dobu stavby komunikace, do doby převedení této stavby do majetku města Uherské Hradiště; za účelem
vybudování komunikace; podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce je předložení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi společností GG Interstyl, s.r.o. a manžely
Horehleďovými

•

pronájem části pozemku p.č. 793/11 o výměře 207 m2 v k.ú. Sady, společnosti AVX Czech Republic, s.r.o.,
s výší nájmu 200,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování
parkovacích stání sloužících pro zaměstnance společnosti

•

Uzavření nájemních smluv na byty o velikosti 1+1, bez složení kauce, na dobu neurčitou, s výší nájemného
23,99 Kč/m2/měsíc, které se bude zvyšovat dle 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, s
náledujícímí nájemci z ubytoven Uherské Hradiště na ul. Malinovského a Stará Tenice, Uherské Hradiště: 1.
Vavřiníková Jiřina, 2. Ondra Otto, 3. Hučko Peter, 4. Mazůrek Karel, 5. Kadlecová Věra, 6. Čuda Josef

•

uzavření Smlouvy o spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, dle předloženého návrhu

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst - s investorem rekonstrukce objektu čp. 128,
ulice Prostřední v MPZ s Ing. Radkou Machalovou a Daliborem Machalou, s finančním příspěvkem ve výši
36.600,- Kč ve prospěch města

•

uzavření plánovací smlouvy s investorem stavební úpravy objektu č.p. 146 v ulici Šromově uvnitř MPZ - se
společností HIMARAX spol. s r. o., zastoupenou panem Radimem Schneiderem s finančním příspěvkem ve
výši 73.200,- Kč ve prospěch města

•

pronájem bytu o velikosti 1+KK, v Domě s chráněnými byty v Uherském Hradišti, uvedené osobě: Rudolf
Kress

•

pronájem bytu o velikosti 1+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti, uvedené osobě:
Marie Černá

•

Výsledek výběrového řízení na služby - zhotovitele projektové dokumentace "REVITALIZACE VEŘEJNÝCH
ULIČNÍCH PROSTOR V CENTRU MĚSTA" 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. c) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: Ing. Josef Šico,
s nabídkovou cenou 879.410,- Kč vč. DPH.

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Slovácké divadlo - výměna oken",
provedenou 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). Vybraný uchazeč: Dřevoprogres
s.r.o., s nabídkovou cenou 2.770.068,91 Kč včetně DPH.

schválila ke zveřejnění
•

směnu pozemku p.č. 814/6 o výměře 368 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, za část pozemku p.č. 814/1 o výměře 307 m2 (dle GP č. 1501 - 19/2005 nově vzniklá p.č. 814/7
o celkové výměře 307 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví společnosti H&B REAL, kom. spol.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nového kabelového vedení NN na části pozemku
p.č. 2046/1 v délce 13 bm v k.ú. Mařatice; pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s., zastoupená E.ON Česká
republika, s.r.o.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nového kabelového vedení NN na částech pozemků
p.č. 3139/1, p.č. 3061/1, p.č. 3061/4, v celkové délce 47 bm , vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného E.ON
Distribuce, a.s., zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.

•

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. 324/3 v délce
12 bm, p.č. 324/4 v délce 10 bm, p.č. 2050/4 v délce 5 bm, p.č. 2050/6 v délce 2 bm, p.č. 3015/85 v
délce 2 bm a p.č. 3042/1 v délce 5 bm, vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

•

pronájem části pozemku p.č. 410/68 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění vodoměrné šachty o průměru 1200 mm a
vodovodní přípojky do pozemku p. č. 1458/1, k. ú. Uherské Hradiště, a to v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem k objektu bez čp/če na pozemku p. č. st. 721/11, k.ú. Uherské
Hradiště,včetně práva vstupu, vjezdu na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou stavby
vodoměrné šachty a vodovodní přípojky, na dobu její životnosti, pro oprávněného Zlínský kraj, za
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč

•

převod pozemku p.č. 139 o výměře 162 m2 v k.ú. Vésky

•

převod budovy ev.č. 20 nacházející se na pozemku st.p.č. 520/20, pozemku st.p.č. 520/20 o výměře 733
m2 a části pozemku p.č. 3164/1 o výměře cca 700 m2, vše v k.ú. Mařatice, v areálu bývalých kasáren v
Uherském Hradišti

•

převod sloupové trafostanice umístěné na části pozemku p.č. 358/1 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 2065/13 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 325/4 o výměře 400 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 2057/2 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 291 m2 nacházejících se v I. NP a II. NP objektu č.p. 39,
ulice Prostřední v Uherském Hradišti

•

pronájem části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu položení, údržby a
provozu podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 289/4 v délce 10 bm, p.č. 289/13 v
délce 10 bm a p.č. 289/14 v délce 20 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště; pro oprávněného společnost
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

výpůjčku části pozemku p.č. 410/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k budově "obchodního centra
Velehradská třída" po pozemku p.č. 1421 v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost PS
Slovácko, spol. s r.o.

•

pronájem části pozemku st.p.č. 183 o výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

doporučila zastupitelstvu města
•

rozhodnout o zřízení Fondu sociální pomoci a prevence

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

převod části pozemku původní p.č. 125/6 o výměře 51 m2 (dle GP č. 645 - 7/2008 nově vzniklá p.č. 125/9
o celkové výměře 51 m2) v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, manželům Drahomírovi a Ivě Machalovým,
za kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

převod části pozemku st.p.č. 71 o výměře 326 m2 (dle GP č. 1700-14/2008 nově vzniklá p.č. 1583 o
celkové výměře 326 m2) a pozemku p.č. 35 o výměře 352 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti
Reality Milenium s.r.o., za kupní cenu 4.500,-- Kč/m2 a s kaucí 300.000 Kč

•

převod pozemků p.č. 214/5 o výměře 25 774 m2 a p.č. 214/6 o výměře 3 874 m2, oba v k.ú. Javorovec,
panu Tomáši Jurákovi, za kupní cenu 15,-- Kč/m2

•

převod pozemků p.č. 1684/201 o výměře 43 m2, p.č. 1684/202 o výměře 17 m2, p.č. 1684/200 o výměře
47 m2 a p.č. 1684/61 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; společnosti ALEUTA a.s.,
za kupní cenu 370,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č. 314/9 o výměře 83 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, od Dr. Marie Arnoštové, za kupní
cenu 19.920,-- Kč (cena stanovena dle ZP č. 323-68/2007 vyhotoveného dne 4.12. 2007 Ing. Šárkou
Kovaříkovou)

•

nabytí pozemku p.č. 572/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Vésky, od pana Ludvíka Dědka, za kupní cenu 8.800,-Kč (kupní cena stanovena dle ZP č. 353-28/2008 vyhotoveného dne 25.3. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

souhlasila
•

s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytového prostoru (kancelář) o výměře 30 m2 ve II. NP sportovní haly
v Uherském Hradišti, Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště, pro pana Iva Zámečníka

•

s uspořádáním koncertu skupiny ELÁN na Městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti dne 21.6.
2008, pořádaného společností 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

•

s užitím znaku města Uherské Hradiště Hospodářskou komorou České republiky a jejím smluvním
partnerem, společností AXIS4 a.s., v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci

•

s použitím historického znaku města za účelem propagace města na připravované akci Nejmilejší koncert,
dle přílohy

•

s použitím historického znaku města za účelem propagace města při Jarmarku vědy a umění 2008
konaného dne 23. 5. 2008, dle přílohy

vzala na vědomí
•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 20.7. 2004 mezi podílovými spoluvlastníky
městem Uherské Hradiště, Janou Kudláčovou a Michaelou Kudláčovou, (pronajímatel) a společností
MODEV, s.r.o., na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 291 m2 nacházejících se v I. NP a II. NP
objektu č.p. 39, ulice Prostřední v Uherském Hradišti; výpovědí ke dni 30.6. 2008

•

informativní zprávu o činnosti živnostenského odboru MěÚ Uherské Hradiště

•

zprávu o činnosti Městské policie a Policie České republiky

•

zprávu o činnosti komise finanční a komise pro oblast vzdělávání za I. čtvrtletí 2008

•

důvodovou zprávu pro Radu Zlínského kraje o zrušení výběrového řízení - "Veřejná zakázka - Zpracování
Rozborů udržitelného rozvoje území (Zadavatel Zlínský kraj)"

nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře 408 m2 v k.ú. Mařatice, Ing. Zdeňkovi a Janě Opluštilovým, za
kupní cenu 150,-- Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 3016/72 o výměře 352 m2 a p.č. 3016/50 o výměře 166 m2, oba v k.ú. Mařatice; od
Antonína a Anny Macháčkových

•

nabytí budovy ev.č. 5, umístěné na pozemku p.č. 721/3 o výměře 677 m2, a pozemku p.č. 721/3 o
výměře 677 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; od společnosti MONTECO, spol. s r.o., za kupní cenu
7.450.000,-- Kč

nedoporučila zastupitelstvu města ke zveřejnění
•

převod bytů v bytovém domě č.p. 208, ulice Leoše Janáčka, Uherské Hradiště

•

převod bytů v bytovém domě č.p. 455, ulice Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště

neschválila
•

pronájem nebytového prostoru o výměře 50 m2 v I. NP objektu č.p. 46, Mariánské náměstí, Uherské
Hradiště, panu Richardu Stojnovovi

•

uzavření nájemní smlouvy na byt pro Viktora Khripunova a Mariu Khripunovu, IAS Stráž pod Ralskem

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 1889/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 1617/4 o výměře cca 135 m2 a části pozemku p.č. 1600 o výměře cca 96 m2,
oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části terasy o výměře cca 16 m2 u objektu č.p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 800/380 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mařatice

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 970/2 a p.č. 667/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště

pověřila
•

starostu města k jednání s městem Staré Město ve věci poskytnutí 2 bytů pro pracovníky Povodí Moravy,
s.p., závod Střední Morava, s tím, že každé město poskytne jeden byt

zrušila
•

usnesení RM č. 352/22/R/2007 ze dne 6.11. 2007 v odst. I. v bodě 5., a to ve znění: RM schvaluje zřízení
věcného břemene spočívajícího v právu umístění vodoměrné šachty o průměru 1 200 mm a v právu vstupu
pro její údržbu na části pozemku p.č. 1458/1 v k.ú. Uherské Hradiště, která je součástí vodovodní přípojky
k objektu Slováckého muzea na ul. Štefánikova, pro oprávněného Slovácké muzeum, bezúplatně

•

usnesení RM č. 1309/85/R/2006 ze dne 8.8. 2006 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění: RM uděluje souhlas
Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, týkající se uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku p.č. 31/2 (nádvoří Reduty) o výměře 100 m2 v k.ú. Uherské Hradiště s panem Milanem
Křenem a Janem Staškem, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného nejméně
10.000,- Kč/pozemek/měsíc za účelem realizace a provozování letní zahrádky s občerstvením a s tím
spojených služeb

•

usnesení rady města č. 1356/87/R/2006 ze dne 12.9.2006 ve věci jmenování komise ztrát a nálezů

udělila
•

souhlas Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, týkající se uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č. 31/2 (nádvoří Reduty) o výměře 100 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, s panem
Jaroslavem Kuželou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem realizace občerstvení,
včetně letní zahrádky a s tím spojených služeb

jmenovala
•

od 1. srpna 2008 pana Mgr. Milana Melichárka do funkce ředitele Základní školy, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, příspěvková organizace

vyhlásila
•

osmý ročník tradiční soutěže "Okna roku 2008"

