Usnesení z 13. schůze rady města konané dne 3.8.1999
Rada města Uherské Hradiště
doporučila MZ schválit
•

změnu Statutu Klubu kultury a dodatek Zřizovací listiny Klubu kultury dle předloženého návrhu se
zapracovanými změnami

•

změnu rozpočtu dle upraveného návrhu

•

úpis 250.000 kusů nových akcií České spořitelny, a.s., ve třetím kole upisování za jmenovitou hodnotu
jedné akcie 100,- Kč

•

poskytnutí úvěru společnosti CTZ, s.r.o. ve výši 5 mil. Kč na nákup uhlí se splatností do 30.6.2000.
Úroková sazba je stanovena ve výši 1,4 násobku diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy

•

podle Zákona č.83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.50/197 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu, pořízení změny Územního-prostorového plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré
Město a Kunovice – dostavba sídliště Mojmír II, tj. změnu funkčního využití zóny OV-občanské vybavení na
zónu obytnou B4-městské bydlení

•

směnu části pozemku p.č.325/4 o výměře cca 530m2 z majetku města za pozemky p.č. 324/5 (výměra
1.889m2), p.č.81 (výměra 2.820m2) a p.č.3016/38 (výměra 529m2), vše v k.ú. Mařatice s finančním
doplatkem rozdílné výměry

•

nabytí pozemku p.č.690 o výměře 918m2 v k.ú. Jarošov

•

nabytí pozemků v k.ú. Sady a Mařatice za účelem realizace komunální bytové výstavby

•

nabytí pozemku st.p.č.139 o výměře 162m2 v k.ú. Vésky s tím, že cena bude prodávajícímu uhrazena po
demolici objektu na pozemku postaveném a po upravení celé plochy

•

dotace a příspěvky právnickým subjektům dle upraveného návrhu

•

poskytnutí úvěrů z Fondu živelné pohromy-záplavy ´97 v celkové výši 4,618.500,- Kč žadatelům za
stanovených podmínek

•

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV Města Uh.Hradiště č.6/96 ze dne 30.4.1996 O
vytvoření a použití účelových prostředků FRB ve znění změn a doplňků

•

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč městu Bystřici nad Pernštejnem za účelem propagace
Moravských cyklotras

odložila
•

převod části pozemku p.č.2057/3 o výměře cca 400m2 v k.ú. Mařatice Aleně Běhávkové

•

převod pozemků p.č.392 o výměře 53m2 a p.č.394/1 o výměře 47m2 v k.ú. Míkovice majiteli přilehlého
rodinného domu

•

převod pozemků p.č.396 o výměře 91m2, p.č.394/2 o výměře 46m2 a p.č.410/15 o výměře 16m2, vše v
k.ú.Míkovice majiteli přilehlého rodinného domu

doporučila MZ
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za 1.pololetí 1999

vzala na vědomí
•

zprávu o realizaci investičních akcí za 1.pololetí 1999

•

kontrolu plnění usnesení za 1.pololetí 1999

•

odvolání firmy Atrium Therm, s.r.o. proti rozhodnutí MR o pronájmu domovních kotelen, reakci ředitele
CTZ, s.r.o., Františka Mikuláška a informace zástupce starosty ing. Libora Karáska k této záležitosti

•

zprávu o činnosti komisí MR za 2.čtvrtletí a 1.pololetí 1999

•

petici Aleny Unzeitigové a Petry Šenkýřové na podporu zřízení útulku pro opuštěná zvířata a

souhlasila
•

se zněním odpovědi na uvedenou petici

•

se jmenováním Jarmily Bařinkové ředitelkou ZŠ Uh.Hradiště-Vésky

schválila
•

změnu svého usnesení č.83/6 ze dne 23.2.1999 v bodě 8., a to následovně: “MR schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 544/238 o výměře 20m2 v k.ú. Uh.Hradiště Heleně Stodůlkové na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou… (ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění)”; nové znění:
“MR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 544/238 o výměře 15m2 v k.ú.

Uh.Hradiště Heleně Stodůlkové na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou… (ostatní ujednání nájemní
smlouvy se nemění)”
•

pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1132 v Uh.Hradišti o výměře cca 600m2 Středisku
Diakonie ČCE – stacionáři Cesta na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou; výše nájemného
symbolická 1,- Kč/rok + úhrada služeb s nájmem spojených

•

pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp.157/8 na Masarykově náměstí v Uh.Hradišti o výměře
192m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle uvedeného pořadí: ČSOB, a.s., pobočka Zlín,
Integrované informační centrum (MIC, Informační centrum mládeže, Regionální sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu Slovácko), Jitka Staňková-WIKY, Karel Zelinka a Jaroslav Řehoř, OPTIKCENTRUM

•

pronájem nebytové prostory č.101 o výměře cca 40m2 ve II. podlaží objektu čp.433, ul. Svatováclavská v
Uh.Hradišti FONOKLUBu Uh.Hradiště na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou

•

pronájem části pozemku p.č.974/5 o výměře cca 55m2 v k.ú. Uh.Hradiště Slováckému autoklubu v AČR na
dobu životnosti stavby na pozemku postavené a staveb sousedních a po dobu existence organizace

•

zapůjčení části pozemku p.č. 741/1 o výměře cca 100m2 v k.ú. Uh.Hradiště Hasičskému záchrannému
sboru okresu Uh.Hradiště za účelem realizace 5 parkovacích míst po dobu životnosti stavby

•

přechod nájmu nebytových prostor o výměře 1.189m2 v objektu čp.33, ul. Protzkarova v Uh.Hradišti na
firmu Stanislav Tomanec, Velkoobchod potravin s tím, že firma Tomanec dorovná odstupné s firmou
Hradišťanka, s.r.o. a v období bezplatného pronájmu bude navíc hradit nájemné

•

přechod nájmu nebytových prostor o výměře 50m2 v objektu čp.506 (prodejna starožitností), ul.Všehrdova
v Uh.Hradišti na Karla Stratila se všemi právy a povinnostmi s účinností od 1.12.1999 za předpokladu
úhrady všech závazků firmy Ars Collegium s.r.o. vůči městu do 30.11.1999

•

změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 88m2 v objektu čp.506 (prodejna
Maryša), ul. Všehrdova Uh.Hradiště v tom smyslu, že předmětem nájmu nebudou sklepní prostory o
výměře 42m2, a to z důvodu jejich nezpůsobilosti k užívání po povodních r.1997

•

pronájem nebytových prostor č.106-108 o celkové výměře 65,7m2 ve II.podlaží objektu čp.433,
ul.Svatováclavská v Uh.Hradišti Klubu kultury na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou; výše
nájemného symbolická 1,- Kč/rok + úhrada nákladů spojená s pronájmem

•

navržený postup při vyhodnocení záměru města na převod části pozemků p.č.858/34, 3012/66 a 3012/67
v lokalitě Hliník II v k.ú. Mařatice

•

ukončení nájemní smlouvy s firmou Ars Collegium, s.r.o. na nebytové prostory v přízemí objektu čp.41, ul.
Prostřední v Uh.Hradišti k 31.8.1999

•

záštitu nad konáním 10.ročníku soutěže hasičských družstev v požárním sportu “O putovní pohár starosty
města Uh.Hradiště”, konané dne 8.8.1999

souhlasila
•

s provedením navržených rekonstrukčních prací (venkovní fasáda včetně výměny oken a klempířských
prvků) na domě čp.26, ul. Nádražní v Uh.Hradišti s tím, že náklady na ně vynaložené budou započteny do
nájemného a za předpokladu zkoordinování uvedených prací s vypracovaným projektem na rekonstrukci
celého objektu a navýšení stávajícího nájemného

trvala
•

na svém usnesení č.153/10 ze dne 11.5.1999, kterým schválila výpověď z nájmu nebytových prostor
(garáží) v domě čp.705, ul. Rostislavova v Uh.Hradišti pánům Jaroslavu Frýzovi a Martinu Kalmusovi

schválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č.196 o výměře cca 600m2 v k.ú. Míkovice za účelem realizace stavby rodinného
domu

•

pronájem nebytových prostor o výměře cca 265m2 v přízemí objektu sportovní haly v Uh.Hradišti za
účelem realizace bowlingu nebo kuželek a jeho provozování

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 158m2 v přízemí objektu čp.41, ul.Prostřední v Uh.Hradišti

•

pronájem, případně převod části pozemku p.č. st.p.č.592 o výměře cca 145m2 v k.ú. Uh.Hradiště za
účelem realizace stavby pevného stánku s občerstvením

•

převod stavby – podchod pro pěší na trati Kunovice-St.Město mezi Mojmírem I. a Starou Tenicí v
Uh.Hradišti ČD, státní organizaci, divizi dopravní cesty, o.z., ve správě dopravní cesty Přerov, a to s
břemenem průchodu, případně průjezdu

•

pronájem bufetu v přízemí objektu sportovní haly v Uh.Hradišti o výměře cca 30m2 za účelem zajištění
jeho provozu

stanovila
•

plán práce komisí MR na 2.pololetí 1999

jmenovala
•

předsedy, členy a tajemníky místních komisí Uh.Hradiště-Štěpnická a Mařatice

•

PhDr.Jaroslava Zapletala členem kulturní komise

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek akce Obchodní veřejná soutěž “Bytový dům, ul. ŠtěpnickáPurkyňova” ve složení: členové – ing.Ladislav Šupka, ing. Libor Karásek, ing. Petr Taťák, ing. Richard
Janíček, Evžen Uher, MUDr.Jaromír Maláč, ing.Eduard Prokeš, Jaroslav Martinák (STINGS); náhradníci –
Květoslav Tichavský, ing.arch.Aleš Holý, ing.arch.Josef Hajduch, ing.Stanislav Gabriel, ing.arch.Vladimír
Graca, ing.Rostislav Novosad, ing.Ladislav Čevelíček, ing.Pavel Marek (T.I.C.)

•

komisi pro otevírání nabídek akce Obchodní veřejná soutěž “Bytový dům, ul.Štěpnická-Purkyňova” ve
složení: předseda-ing.Libor Karásek, členové-ing.Eduard Prokeš, Evžen Uher, náhradníci-ing.Petr Taťák,
ing.Ladislav Čevelíček, ing.arch.Aleš Holý

odvolala
•

Mgr. Josefa Botka z funkce člena kulturní komise

•

Marii Hejlovou z funkce členky společenské komise

