Usnesení z 46. schůze rady města konané dne 18.11.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

rozpočtová opatření dle přílohy důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2008
se zvyšují o 81 723 tis. Kč.

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

•

řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo opravu vzduchotechniky z prostředků organizace až do
výše 292 tis. Kč

•

ředitelce příspěvkové organizace MŠ Svatováclavská pořízení zahradního zařízení do školních zahrad z
prostředků organizace až do výše 260 tis. Kč

•

uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č.
10/2008/EKO, uzavřené s Římskokatolickou farností tak, že dotace bude využita na "nákup příslušenství k
elektronickým varhanům"

•

rozpočty příspěvkových organizací

•

řediteli příspěvkové organizace Městská kina použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2009
nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 135 tis. Kč

•

uzavření smluv o partnerství při přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města dle předloženého
návrhu s následujícími organizacemi: SBD Slovácko, stavební bytové družstvo, R.K.Servis, spol. s r.o.,
Oblastní Charita Uherské Hradiště, Marlin, s.r.o.

•

pronájem části pozemku p. č. 653/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Michalu Budařovi s
výší nájmu 670,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování
venkovního posezení

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění nového venkovního nadzemního vedení NN
na částech pozemků p. č. 575/7 v délce cca 2,20 bm, p. č. 593/2 v délce cca 3,10 bm, p. č. 891/5 v délce
0,20 bm, p. č. 892/27 v délce 4,70 bm, vše v celkové délce cca 10,2 bm, vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou;
pro oprávněného E. ON Distribuce, a.s., zastoupená E. ON Česká republika, s.r.o., za jednorázovou úhradu
1.000,- Kč

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/598/SMM ze dne 1. 8. 2003 uzavřené mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Markem Červinkou týkající se pronájmu části pozemku p. č. 759 o výměře 3 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště; dohodou ke dni 30. 11. 2008

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2008/829/SMM uzavřené dne 15. 10. 2008 mezi Městem
Uherské Hradiště a manžely Pavlem a Boženou Mošťkovými spočívající ve změně výše nájemného z
původních 671,- Kč/m2/rok na 400,- Kč/m2/rok; s účinností od 1. 1. 2009

•

pronájem části pozemku p. č. 165 o výměře 300 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od Povodí Moravy, s.p. s
výší nájmu dle ZP; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem výstavby cyklostezky, která
bude pokračováním cyklostezky na ulici Velehradské v Uherském Hradišti

•

pronájem nebytových prostor - kancelář č. 1.13 o výměře 17,6 m2, sklad o výměře 16,8 m2, garáž
pohřebního vozidla o výměře 29,3 m2, sklad rakví o výměře 21 m2, chladící box o výměře 11,9 m2,
mrazící box o výměře 9,6 m2 a mísnost - přípravna o výměře 26,5 m2 (včetně umývárny a příručního
skladu), vše o celkové výměře 132,7 m2, vše v prostoru pohřebiště Uherské Hradiště - Mařatice, panu
Pavlu Habartovi s výší nájmu 1.428,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem provozování pohřební služby

•

změnu usnesení RM č. 694/41/R/2008 ze dne 9. 9. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to následovně:
1.1. původní znění:
RM schvaluje
pronájem nebytových prostor, a to prodejní plochy o výměře 475,87 m2, zázemí o výměře 286,40 m2,
vestibulu o výměře 8,48 m2 a nákladní rampy o výměře 40,75 m2, vše o celkové výměře 811,5 m2, vše v
I. NP objektu č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. s výší
nájmu 120,- Kč/m2/měsíc; na dobu určitou 7 let; za účelem zachování stávající prodejny potravin
1.2. nové znění:
RM schvaluje
pronájem nebytových prostor, a to prodejní plochy o výměře 475,87 m2, zázemí o výměře 286,40 m2,
vestibulu o výměře 8,48 m2 a nákladní rampy o výměře 40,75 m2, vše o celkové výměře 811,5 m2, vše v
I. NP objektu č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. s výší
nájmu 120,- Kč/m2/měsíc; na dobu určitou 7 let; za účelem zachování stávající prodejny potravin a
doplňkového zboží; Město Uherské Hradiště souhlasí s technickým zhodnocením nebytových prostor

nájemcem s podmínkou uzavření budoucí darovací smlouvy na toto technické zhodnocení do 6 měsíců ode
dne podpisu nájemní smlouvy; k naplnění budoucí darovací smlouvy dojde v případě ukončení nájemní
smlouvy na tyto nebytové prostory; dále Město Uherské Hradiště uděluje souhlas s uzavíráním
krátkodobých podnájemních smluv s dobou podnájmu maximálně 5 kalendářních dnů za účelem prezentací
výrobků a služeb
•

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2004/912/OŠS uzavřené mezi Městem Uherské Hradiště a
společností TJ Slovácká Slavia spočívající ve změně doby nájmu, a to z doby neurčité s šestiměsíční
výpovědní lhůtou na dobu určitou do 31. 12. 2025

•

Doplnění Pořadníku na nájem městských bytů na II. pololetí 2008, na byty o velikosti 1+1 v tomto pořadí:
1.

Zlata Blahová

2.

Michaela Kovaříková

3.

Jana Kovaříková

•

uzavření nájemní smlouvy na byt 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
nájemkyní z ubytovny Uherské Hradiště, p. Irenou Šebkovou

•

uzavření nájemní smlouvy na stávající byt č. 12, o velikosti 3+1, v domě č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka,
Uherské Hradiště s manž. Josefem a Zdeňkou Eidelpesovými na dobu určitou 2 let

•

uzavření nájemní smlouvy na stávající byt č. 3, o velikosti 2+1, v domě č. p. 911, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště s Barborou Kotlabovou na dobu určitou 2 let

•

uzavření nájemní smlouvy na stávající byt č. 8, o velikosti 1+1, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské
Hradiště s Václavem Kohoutkem na dobu určitou a to 2 let

•

souhlas s Dohodou o výměně bytu č. 3, o velikosti 0+1, výměře cca 25m2, v domě č. p. 1059 ul.
Štěpnická, Uherské Hradiště, nájemce pan René Daniš, za byt o velikosti 1+1, výměře cca 35 m2, v domě
č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště s tím, že po přestěhování bude byt č. 3, v domě č. p. 1059, ul.
Štěpnická, vrácen městu Uherské Hradiště

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu nejvyšší nabídce předplaceného nájemného - byt č. 9, o velikosti
2+1, výměře cca 61m2, v domě č.vp. 469, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, v tomto pořadí:

•

1.

Zuzana a František Trnkovi

2.

Andrea Velecká

3.

Alexandra Kapinusová

vyhodnocení záměru na pronájem bytu č. 6, o velikosti 3+1, výměře cca 83m2, v domě č.vp. 122,
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, dle podmínek v důvodé zprávě, v tomto pořadí:
1.

Blahová Barbora

2.

Šilhová Zuzana

•

výsledek výběrového řízení na službu - zpracování "Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy v Uherském
Hradišti", 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.b) a čl. 8
odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy s nabídkovou cenou 630.000,- Kč vč. DPH

•

odměny a změnu platu ředitelkám/lům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště, dle
předloženého návrhu

•

uzavření darovací smlouvy k vydání knihy o Míkovicích se společností Česká spořitelna a.s. dle
předloženého návrhu

•

uzavření smlouvy o poskytování a úhradě závodní preventivní péče mezi městem Uherské Hradiště a MUDr.
Lenkou Bačovou, a to s účinností od 1. ledna 2009

•

výpověď ze Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv č.j. S-4413/01/KLIX uzavřené dne 08. 11. 2001,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 10. 2006 mezi městem Uherské Hradiště a ASPI Publishing s.r.o. dle
přílohy

•

uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě č. 26801899 v platném znění uzavřené dne 26. 6. 2008 mezi
městem Uherské Hradiště a společností T-Mobile Czech Republic a.s., umožňující svým zaměstnancům a
spolupracovníkům předávat SIM karty a využívat výhodné služby elektronických komunikací v rámci
Rámcové smlouvy, kteří je budou využívat k plnění svých pracovních úkolů a k vlastní soukromé potřebě

•

postup při uzavírání dalších dodatků k Rámcové smlouvě týkající se pouze změn seznamu zaměstnanců a
spolupracovníků, a to bez předchozího schvalování radou města

•

plán práce Rady města na I. pololetí 2009

•

výsledek výběrového řízení na "Dodávku rotační kartotéky pro odbor správních agend, pracoviště oddělení
cestovních dokladů s biometrickými prvky", 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. 5 odst. 4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: KARDEX
s.r.o. s nabídkovou cenou 899.835 Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení "Nákup aktivních prvků lokální počítačové sítě pro Město 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). Vybraný
uchazeč: MCnet, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.020.906 Kč včetně DPH.

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 856/6 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod pozemku p. č. 3001/217 o výměře 168 m2 v k. ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v
umístění 2 nových kabelů NN na části pozemku p. č. 653/12 v délce cca 47 bm a části pozemku p. č.
1259/1 v délce cca 10 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E. ON Distribuce, a.s.,
zastoupená E.ON Česká republika

•

převod pozemků p. č. 2050/4 o výměře 3 m2, p. č. 2050/6 o výměře 67 m2, oba v k. ú. Mařatice a
pozemků p. č. 1683/2 o výměře 2 367 m2, p. č. 1683/16 o výměře 131 m2 a částí pozemků p. č. 316/1 o
výměře 4 m2, p. č. 725/4 o výměře 1 m2, p. č. 1683/14 o výměře 294 m2, p. č. 1683/19 o výměře 7 m2,
p. č. 1693/20 o výměře 64 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

převod pozemků p. č. 3015/115 o výměře 1 162 m2, p. č. 3015/88 o výměře 270 m2, oba v k. ú. Mařatice
a pozemku p. č. 533/6 o výměře 371 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem částí pozemků p. č. 2062/1 o výměře cca 180 m2 a p. č. 1085/2 o výměře cca 20 m2, oba v k.
ú. Mařatice

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2008

•

vzít na vědomí informaci o odepsání 113 nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti, v
celkovém objemu 1 134 044,50 Kč.

•

stanovit pro rok 2009 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši
269,00 Kč/hod.

•

zrušit
usnesení Zastupitelstva města č. 6/VI ze dne 5. 10. 1999, týkající se schválení Pravidel postupu při
poskytování darů, příspěvků a dotací města
část Usnesení Zastupitelstva města č. 226/XIX. ze dne 4. 12. 2001 ve znění "Zastupitelstvo města
schvaluje změnu Pravidel postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací města tak, že bod VII. Se
nahrazuje textem "Město uvolní ze svého rozpočtu na dary částku odpovídající 1% plánovaných příjmů z
daní z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí""
část Usnesení Zastupitelstva města 149/XIII. ze dne 5. 12. 2000 ve znění "Zastupitelstvo města pověřuje
Radu města schvalováním příspěvků, dotací a darů ve výši do 20 tis. Kč v souladu s § 85, písm. b) a c),
z.č. 128/2000 Sb. o obcích a Pravidly postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací městem"
část Usnesení Zastupitelstva města 368/26/Z/06 ze dne 16. 10. 2006 ve znění "Zastupitelstvo města se
zavazuje schválit návrh odborné komise rady města v souladu s usnesením rady města č. 589/37 ze dne
13. 7. 2004 na poskytnutí dotací, příspěvků a darů, v případě, že celková hodnota všech darů pro jednoho
příjemce v daném kalendářním roce přesáhne hodnotu pro schvalování radou města, uvedenou v usnesení
zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5. 12. 2000"

•

vzít zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2008 z pohledu města Uherské Hradiště na vědomí

•

neakceptovat nabídku Asociace českých filmových klubů, o.s., Uherské Hradiště na generální partnerství
města Uherské Hradiště pro akci Letní filmová škola 2009

•

uložit p. místostarostovi Evženu Uhrovi seznámit předsedu Rady Asociace českých filmových klubů, o.s.,
Uherské Hradiště s vyhodnocením Letní filmové školy 2008 z pohledu města Uherské Hradiště

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu

•

rozpočet města na rok 2009

•

odepsání 36 nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 439
015,57 Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2010 až 2014

•

úplatný převod objektů bývalé věznice - ploch a objektů na stavebních parcelách č. 328/2, 328/4 v k. ú.
Uherské Hradiště do majetku města Uherské Hradiště, a to za podmínky, že bude Ministerstvem financí ČR
udělena výjimka, a cena tak nepřekročí částku 16.500.000 Kč

•

schválit vystoupení města Uherské Hradiště ze Sdružení města a obcí východní Moravy ke dni 31. 12. 2008

•

Integrovaný plán rozvoje města Uherské Hradiště

•

směnu pozemků p. č. 574/2 o výměře 229 m2, p. č. 574/95 o výměře 87 m2, p. č. 574/96 o výměře 126
m2, p. č. 574/97 o výměře 9 m2 a p. č. 574/92 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Vésky ve vlastnictví Města
Uherské Hradiště za pozemek p. č. 497 o výměře 371 m2 v k. ú. Vésky ve vlastnictví České republiky,
právo hospodaření ŘSD ČR s doplatkem ve výši 11.080,- Kč ve prospěch města Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 43 o výměře 59 m2 v k. ú. Vésky paní Anně Hráčkové za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 325/3 o výměře 135 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č.
325/123 o celkové výměře 135 m2) v k. ú. Mařatice panu Romanu Lukášovi, za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 325/3 o výměře 83 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č.
325/122 o celkové výměře 83 m2) v k. ú. Mařatice panu Stanislavu Hajduchovi za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod části pozemku původní p. č. 325/3 o výměře 33 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p.č.
325/121 o celkové výměře 33 m2) v k. ú. Mařatice panu Radimu Chvilíčkovi za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku st. p. č. 2065 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště panu Jiřímu Haverlandovi za
kupní cenu 400,- Kč/m2

•

pronájem s následným převodem krytého parkovacího stání č. 3 nacházející se na prostranství bytového
domu Štěpnice č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště, panu Michalu Dratvovi s výší nájmu 4.000,Kč/rok s tím, že toto parkovací stání bude k datu 28. 2. 2021 převedeno do osobního vlastnictví nájemce

•

převod id. ½ budovy č. p. 39 nacházející se na pozemku st. p. č. 52/1 a id. ½ pozemku st. p. č. 52/1 o
celkové výměře 337 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti SYNOT REAL ESTATE, a.s. za celkovou
kupní cenu 7.500.000,-- Kč; s podmínkou zachování průchodu pasaží vedoucí z Prostřední ulice na Zelný
trh uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu průchodu pro veřejnost

•

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2050/34 o výměře 57 m2 v k.ú. Mařatice a části pozemku p. č. 1683/3 o
výměře 13 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště (dle GP č. 643-72/2007 díl "d" o výměře 12 m2 a díl
"e" o výměře 1 m2), od Zlínského kraje

•

nabytí pozemku p. č. 388 o výměře 176 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou od pana Dalibora Snopka za
kupní cenu dle ZP

•

převod části pozemku p. č. 564/1 o výměře 50 m2 (dle GP č. 307-46/2008 nově vzniklá p. č. 564/5 o
celkové výměře 50 m2) v k. ú. Vésky panu Zbyňku Petrlovi za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k bytu č. 20, o velikosti 2+1, v domě č. p.
1257, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi Annou a Radimem Husárovými a
Stanislavem Nakládalem

•

plán práce Zastupitelstva města na I. pololetí 2009 a termíny zasedání Zastupitelstva města na II. pololetí
2009

vzala na vědomí
•

informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2008

nedoporučila
•

investice do rekonstrukce bazénu na Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.

neschválila ke zveřejnění
•

pronájem pasáže v budově č.p. 39, ulice Prostřední, Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na částech pozemků p. č. 1338/48 v délce cca 110 bm, p.
č. 1631/51 v délce 10 bm, p. č. 1634/143 v délce 70 bm, p. č. 1631/50 v délce 1 bm, p. č. 1584/9 v délce
1 bm, p. č. 1581/31 v délce 168 bm, p. č. 1584/10 v délce 228 bm a p. č. 1581/30 v délce 112 bm, vše v
k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s
jeho zřízením, rekonstrukcemi a opravami, pro oprávněného JMP NET, s.r.o., zastoupena Jihomoravskou
plynárenskou, a.s.

pověřila

•

starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy

•

starostu Města Uherské Hradiště Ing. Libora Karáska k udělování plné moci pro: Ing. Karla Leciána, paní
Martu Tománkovou, paní Marii Škopíkovou (zaměstnance SMM) v souvislosti s převodem bytových domů
dle " Zásad pro prodej bytových domů a bytů v majetku Města Uherské Hradiště" k zastupování města na
ustavující schůzi SVJ a k zastupování města při jednáních na schůzích SVJ, a to včetně práva hlasovat, do
doby převodu spoluvlastnického podílu města na soukromé osoby

zrušila
•

usnesení Rady města č. 589/37 ze dne 13. 7. 2004, týkající se způsobu projednávání poskytování darů,
příspěvků a dotací města dle Pravidel schválených usnesením Zastupitelstva města č. 6/VI ze dne 5. 10.
1999

uložila
•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. zajistit výběrové řízení na úvěr pro financování
projektu rekonstrukce a přestavby krytého plaveckého bazénu na aquapark dle přílohy důvodové zprávy, a
to bez možnosti variantních nabídek úrokové sazby

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. předložit nabídky na poskytnutí úvěru radě města,
včetně závěrů hodnotící komise, ke schválení

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. předložit radě města architektonické řešení
přestavby a modernizace krytého bazénu a koupaliště nebo předpoklad ekonomiky budoucího provozu
společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. v případě zásadních změn proti předložené důvodové zprávě
projednávané na zastupitelstvu města dne 13. 10. 2008

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. předložit radě města oponentní posudek zpracovaný
Asociací bazénů a saun ve spoluprácí s ČVUT na její zasedání v lednu 2009

jmenovala
•

komisi pro otevírání obálek nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí úvěru a na stavební zakázku týkající
se rekonstrukce a přestavby krytého plaveckého bazénu na aquapark ve složení:
člen:
Ing. Vlastimil Skála
Evžen Uher
JUDr. Dana Šilhavíková
Ing. Dana Stojnová
Ing. Vladimír Moštěk
náhradník:
Ing. Libor Karásek
Květoslav Tichavský

•

hodnotící komisi pro nadlimitní veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru na rekonstrukci a přestavbu krytého
plaveckého bazénu na aquapar ve složení:
Ing. Libor Karásek, náhradník Ing. Stanislav Blaha
Květoslav Tichavský, náhradník Ing. Petr Lapčík
Evžen Uher, náhradník Ing. Zdeněk Procházka
Ing. Richard Janíček, náhradník Mgr. Bronislav Vajdík
Ing. Pavel Kroča, náhradník Ing. Ivan Mařák
MVDr. Radomír Mlejnský, náhradník Ing. Stanislav Mikula
Ing. Vladimír Moštěk, náhradník Ing. Roman Kapusta

•

hodnotící komisi pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební zakázku rekonstrukce a přestavba krytého
plaveckého bazénu na aquapar ve složení:
Ing. Libor Karásek, náhradník Ing. Stanislav Blaha
Květoslav Tichavský, náhradník Ing. Petr Lapčík
Evžen Uher, náhradník Ing. Zdeněk Procházka
Ing. Radek Hanačík, náhradník Ing. Jaroslav Tarcala
Ing. Bronislava Struhelková, náhradník Ing. Zdeněk Bača
Ing. Ladislav Vendel, náhradník Ing. Václav Škrabal

PhDr. Ivo Frolec, náhradník Tomáš Fila
•

paní Zdeňku Pastyříkovou, zaměstnankyni města Uh. Hradiště zařazenou do MěÚ Uh. Hradiště, tajemnicí
komise pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence

vydala
•

nařízení o zrušení vyhlášky Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 9 ze dne 25. dubna 1993 a nařízení
Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 2/1996 ze dne 13. května 1996

odvolala
•

paní Evu Lorencovou, DiS, zaměstnankyni města Uh. Hradiště zařazenou do MěÚ Uh. Hradiště, z funkce
tajemnice komise pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence

neuplatnila připomínky
•

k Návrhu územního plánu Kněžpole

