Usnesení z 74. schůze rady města konané dne 18.11.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/115/SMM uzavřené dne 30.01.2007 mezi městem Uherské Hradiště a
společností SYNOT REAL ESTATE, a. s., týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/23 o výměře 100 m2
v k. ú. Uherské Hradiště; dohodou ke dni podpisu nové nájemní smlouvy

•

ukončení Smlouvy o nájmu, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne 29.07.1992 mezi městem
Uherské Hradiště a Hanou Abdulrahman - HAFAB, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 100 m2 v I. NP budovy č. p. 441, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
31.12.2009

•

pronájem nebytových prostor č. 1. 06 o výměře 15,70 m2 a č. 1. 07 o výměře 23,20 m2, oba ve II. NP
budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště, panu Petru Zálešákovi - ZEVIP ELEKTRO, s výší
nájmu 700 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem servisu a prodeje
elektroniky

•

pronájem nebytových prostor č. 309 o výměře 6,08 m2, č. 310 o výměře 4,61 m2, č. 311 o výměře 1,25
m2, č. 312 o výměře 11,97 m2 a č. 313 o výměře 34,41 m2, vše o celkové výměře 58,32 m2, vše ve III.
NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, MDDr. Lucie Procházkové, s výší nájmu
1.200 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem poskytování zubní péče

•

Příspěvkovým organizacím Mateřská škola Svatováclavská, Základní škola a Mateřská škola Větrná,
Základní škola T.G.Masaryka, Dům dětí a mládeže, Základní škola UNESCO a Základní škola a Mateřská
škola Jarošov přijetí věcných a finančních darů v celkovém objemu 465,55 tis. Kč dle přílohy důvodové
zprávy

•

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

•

uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., v likvidaci,
nahrazující dosavadní smlouvu ze dne 30.9.2009, a to dle přílohy

•

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce likvidátora společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., v
likvidaci, podle předloženého návrhu.

•

uzavření Smlouvy o užívání informačního systému Beck-online se společností Nakladatelství C. H. Beck,
organizační složka, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

•

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na správu, údržbu a obnovu informační tabule "MPZ Uh. Hradiště"
v ul. Všehrdova v Uh. Hradišti, dle přiloženého návrhu

•

Dohodu o ukončení nájmu části střešní plochy na budově OŘ PČR z důvodu přemístění kamerového bodu,
dle přílohy

schválila ke zveřejnění
•

převod id. 1272/4800 pozemku p. č. 337/4 o celkové výměře 797 m2, id. 1272/4800 pozemku p. č. 336 o
celkové výměře 879 m2 a id. 1272/4800 pozemku p. č. 312/6 o celkové výměře 2 149 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 2062/1 o výměře cca 58 m2 v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemku p. č. 970/2 o celkové výměře 2 060 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 653/23 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

neschválila ke zveřejnění
•

směnu části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, za id. 1/3 pozemku p. č. 3000/141 o celkové výměře 48 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví paní
Jarmily Vlachynské

•

pronájem části pozemku p. č. 667/2 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 348/20 (výměra blíže neurčena) v k. ú. Mařatice

udělila
•

souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1. 06 o výměře 15,7 m2 ve II. NP budovy č. p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště, panu Petru Zálešákovi - ZEVIP ELEKTRO, pro paní Naděždu Blažkovou;
za účelem provozování kadeřnictví

•

souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1. 33 v budově č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, UTB Zlín, pro Správu uprchlických zařízení MV ČR, za účelem zřízení učebny pro výuku českého
jazyka

•

souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 309 o výměře 6,08 m2, č. 310 o výměře 4,61 m2, č. 311 o
výměře 1,25 m2, č. 312 o výměře 11,97 m2 a č. 313 o výměře 34,41 m2, vše o celkové výměře 58,32
m2, vše ve III. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, MDDr. Lucii Procházkové,
pro MUDr. Věru Dobiášovou

pověřila
•

starostu města Uherské Hradiště Ing. Libora Karáska k podpisu Souhlasného prohlášení o shodě o
vlastnictví k nemovitostem u pozemků, u nichž je proveden duplicitní zápis vlastnického práva za
předpokladu, že druhý duplicitně zapsaný vlastník tímto souhlasným prohlášením prohlašuje, že výlučné
vlastnické právo k pozemkům náleží městu Uherské Hradiště

vzala na svědomí
•

informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2009

•

Výstavbu nové kioskové trafostanice pro objekty ve vlastnictví města Uherské Hradiště: Sportovně
relaxační centrum, Zimní stadion, MŠ ul. 28. října. Investorem a vlastníkem nové trafostanice bude
společnost CTZ s.r.o. Majetkoprávní vztah k pozemku pod trafostanicí, jehož vlastníkem je město Uherské
Hradiště, bude řešen samostatně v souladu se zákonem o obcích.

souhlasila
•

s použitím historického znaku města pro FONOKLUB Uherské Hradiště za účelem propagace města na
přebalu zvukové nahrávky "Básník svým veršem zpívá".

