Usnesení z 20. schůze rady města konané dne 11.1.2000
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

zapůjčení částí pozemků p.č. 2058 (PK) a p.č. 2059 (PK) o celkové výměře cca 80 m2 v k.ú. Mařatice
Turecký s.r.o. – sdružení Uh. Hradiště po dobu trvání stavby s podmínkou bezúplatného převodu
dokončených staveb

•

pronájem pozemků p.č. 437/19 o výměře cca 5300 m2 a p.č. 437/37 o výměře cca 4000 m2 v k.ú.
Mařatice Zahrádkářskému svazu, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet
1.8. příslušného roku po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně

•

změnu svého usnesení č. 298/18 ze dne 16.11.1999 v bodě 10.
původní znění:
•

pronájem nebytových prostor – 3 garáží, Rostislavova 705, Uh. Hradiště na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 500,--Kč/m2/rok, a to v následujícím pořadí:

•

garáž o výměře 19 m2 Renatě Horníčkové

•

garáž o výměře 20 m2 Bronislavu Černému

•

garáž o výměře 18 m2 RNDr.PhMr. Zdeňku Kalvodovi

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: JUDr. Petr Ledabyl

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: Leopoldina Jurčeková

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: Jiří Horák

nové znění:
•

pronájem nebytových prostor – 3 garáží, Rostislavova 705, Uh. Hradiště na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 500,--Kč/m2/rok, a to v následujícím pořadí:

•

garáž č. 705/18 o výměře 23 m2 Renatě Horníčkové

•

garáž č. 705/15 o výměře 20 m2 Bronislavu Černému

•

garáž č. 705/17 o výměře 19 m2 RNDr.PhMr. Zdeňku Kalvodovi

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: JUDr. Petr Ledabyl

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: Leopoldina Jurčeková

•

náhradník na pronájem předmět. garáží: Jiří Horák

•

uzavření dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, a to na částku ve výši 9.461,-Kč, za období od 1.11.1998 do 30.4.1999 – p.č. 810 (výměra dočasného záboru 15 m2), p.č. 753/1
(935 m2), p.č. 508/6 (72 m2), p.č. 511 (24 m2), p.č. 508/5 (50 m2), p.č. 511/9 (90 m2), p.č. 511/7
(272 m2), p.č.508/2 (150 m2), p.č.510/8 (417 m2) a p.č. 511/8 (95 m2)

•

přechod nájmu na nebytové prostory v objektu č.p. 1156, Štěpnická ul. UH Josefu Mikuláškovi s tím,
že nájem se stanovuje na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 6.3.1996 s manž. Vítězslavem a Dagmar Dujkovými

•

změnu svého usnesení č. 298/18 ze dne 16. listopadu 1999 bod 24.

původní znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemků v areálu CTZ za cenu 200,-- až 350,--Kč/m2 v k.ú.
Mařatice od:
•

Marie Můčkové – p.č. 348/235 o výměře 100 m2

•

Boženy Strýčkové – p.č. 348/233 o výměře 108 m2, st.p.č. 1102/1 o výměře 30 m2 – st.p.č.
1375/2 o výměře 43 m2

•

Ing. Hany Mitáčkové – p.č. 348/231 o výměře 675 m2, p.č. 348/232 o výměře 8 m2

•

OÚ Uherské Hradiště – st.p.č. 1100 o výměře 381 m2, st.p.č. 1101 o výměře 125 m2, st.p.č.
1102/3 o výměře 25m2, st.p.č. 1103/2 o výměře 164 m2, st.p.č. 1376 o výměře 20 m2 , p.č.
348/234 o výměře1147 m2

nové znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemků v areálu CTZ za cenu 200,-- až 350,--Kč/m2 v k.ú.
Mařatice od:
•

Marie Můčkové – p.č. 348/235 o výměře 100 m2

•

Boženy Strýčkové – p.č. 348/233 o výměře 108 m2, st.p.č. 1102/1 o výměře 30 m2 – st.p.č.
1375/2 o výměře 43 m2

•

Ing. Hany Mitáčkové – p.č. 348/231 o výměře 675 m2, p.č. 348/232 o výměře 8 m2

•

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemku – st.p.č. 1100 o výměře 381 m2, st.p.č. 1101 o
výměře 125 m2, st.p.č. 1102/3 o výměře 25m2, st.p.č. 1103/2 o výměře 164 m2, st.p.č. 1376 o
výměře 20 m2 , p.č. 348/234 o výměře 1147 m2 od OkÚ Uherské Hradiště, a to za cenu dle
znaleckého posudku

•

výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 1. června 1998 (dle článku IV.) s firmou ATRIUMTHERM s.r.o, Uherské Hradiště

•

změnu splátkového kalendáře uzavřeného s firmou Ars Collegium, s.r.o., Uh. Hradiště na
postupnou úhradu dlužného nájemného za nebytové prostory č.p. 41, ul. Prostřední, Uh. Hradiště

•

změnu svého usnesení č. 243/15 ze dne 17.-18. září 1999 v bodě 6.

původní znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení převod následujících pozemků v lok. Hliník II. v k.ú. Mařatice dle
uvedeného pořadí a cenových nabídek … 3012/86 o výměře 1040 m2 Ing. Radko Řehák, Spytihněv

nové znění:
•

•

MR doporučuje MZ ke schválení převod následujících pozemků v lok. Hliník II. v k.ú. Mařatice dle
uvedeného pořadí a cenových nabídek … 3012/86 o výměře 1040 m2 TEiKO spol. s r.o. Spytihněv
(zaplacení zálohy ve výši 50% ceny za převod předmět. pozemku před projednáním v MZ nejpozději
do 14. 2. 2000)

změnu svého usnesení č. 318/19 ze dne 21. prosince 1999, v bodě 15:
původní znění:
•

změnu nájemní smlouvy uzavřené se spol. s r. o. STIBA Staré Město na pronájem objektu č.p. 130
“Stará radnice”, ul. Prostřední v Uherském Hradišti ze dne 1. 10. 1998, a to následovně:

•

změna předmětu pronájmu - z předmětu stávající nájemní smlouvy budou vyňaty prostory v I. NP u
stávajícího skladu odpadků a současné kanceláře a skladu ve II. NP

•

změna nájemních podmínek - výše nájemného se od 1. 1. 1999 stanovuje na částku 80.000,-- Kč/rok
+ úhrada služeb ve skutečné výši s podmínkou zaplacení veškerých dlužných částek Městu Uh.
Hradiště, a to při podpisu dodatku ke stávající nájemní smlouvě

nové znění:
•

změnu nájemní smlouvy uzavřené se spol. s r. o. STIBA Staré Město na pronájme objektu č. p. 130
“Stará radnice”, ul. Prostřední v Uh. Hradišti ze dne 1. 10. 1998, a to následovně:

•

změna předmětu pronájmu - z předmětu stávající nájemní smlouvy budou vyňaty prostory v I. NP u
stávajícího skladu odpadků a současné kanceláře a skladu ve II. NP

•

změna nájemních podmínek - výše nájemného se od 1. 1. 1999 stanovuje na částku 80.000,-Kč/měsíc + úhrada služeb ve skutečné výši s podmínkou zaplacení veškerých dlužných částek Městu
Uh. Hradiště, a to při podpisu dodatku ke stávající nájemní smlouvě

•

změnu svého usnesení č. 319/19 ze dne 21. prosince 1999 v bodě 8:

původní znění:
•

MR schvaluje ke zveřejnění pronájem nově vystavěných půdních bytů 2x 3 + 1 v domě č. p. 514,
Dukelských hrdinů v Uh.Hradišti, schvaluje pravidla pro pronájem nových půdních bytů v domě č. p.
514 a pověřuje majetkovou komisi provedením výběrového řízení na pronájem půdních bytů v domě č.
p. 514

nové znění:
•

MR schvaluje ke zveřejnění záměr města na pronájem nově vystavěných půdních bytů v domech č. p.
514 ul. Dukelských hrdinů a č. p. 469 ul. Štěfánikova v Uh. Hradišti následujícího znění:
•

Město Uh. Hradiště nabízí k pronájmu dvě nově vystavěné bytové jednotky o velikosti 3 + 1 o
výměře cca 94 a 91 m2 v domě č. p. 514, ul. Dukelských hrdinů v Uh. Hradišti, dále jednu
bytovou jednotku o velikosti 2 + 1 o výměře cca 77 m2 v domě č. p. 469, ul. Štefánikova v Uh.
Hradišti.

•

Na základě výběrového řízení Město Uherské Hradiště pronajme byt tomu z uchazečů, který je
občanem ČR a nabídne nejvyšší finanční částku, jako zálohu na nájemné za uvedenou bytovou
jednotku. Podmínka pro účast ve výběrovém řízení: nabídka částky odpovídající minimálně výši
12-ti násobku měsíčního nájemného (měsíční nájemné činí cca 36,-- Kč/m2 podlahové plochy).
Termíny prohlídek bytových jednotek budou stanoveny dodatečně po jejich kolaudaci a odevzdání
bytu v domě č. p. 469, ul. Štefánikova v Uh. Hradišti.

•

Své písemné nabídky s uvedenou velikostí a výměrou požadovaného bytu doručte nejpozději do 1.
3. 2000 do 15.00 hodin na adresu: Městský úřad, podatelna, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště. Obálku výrazně označte v levém horním rohu heslem: “Neotvírat - půdní
vestavby”.

•

Zároveň schvaluje pravidla pro pronájem nových půdních bytů v domě č. p. 514 a č. p. 469,
zároveň pověřuje majetkovou komisi provedením výběrového řízení na pronájem půdních bytů v
domě č. p. 514 a č. p. 469.

•

pořadník na nájem městských bytů na I. pololetí 2000

•

nájem náhradního bytu po rozvodu o velikosti 1+1 pro Ivanu Buršovou

•

Opatření Městské rady v Uherském Hradišti o nakládání s bytovým fondem v majetku města
Uherské Hradiště s účinnosti od 1. 1. 2000

•

podle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Uh. Hradiště č. 3/93 použití městského znaku na
praporu skautského střediska Psohlavci a na 1. hudebním CD nosiči Sboru sv. Pluka

doporučila MZ ke schválení
•

postoupení pohledávky od fyzické osoby (restituenta) vůči Pozemkovému fondu ČR z důvodu upřednostnění
při převodu státní půdy s PF ČR, a to nákup těchto pohledávek odborem SMM maximálně do výše
300.000,--Kč

•

převod části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Šárce Musilové

•

převod zastavěné části pozemku p.č. 547 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jarošov Šárce Zemánkové

•

nabytí pozemku p.č. 417 o výměře 1997 m2 v k. ú. Uh. Hradiště od Okresního úřadu Uh. Hradiště za
účelem směny, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

změnu jeho usnesení č. 72/VII. ze dne 7. prosince 1999 bod 20.
původní znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemků v areálu CTZ za cenu 200,-- až 350,--Kč/m2 v k.ú.
Mařatice od:
•

Marie Můčkové – p.č. 348/235 o výměře 100 m2

•

Boženy Strýčkové – p.č. 348/233 o výměře 108 m2, st.p.č. 1102/1 o výměře 30 m2 – st.p.č.
1375/2 o výměře 43 m2

•

Ing. Hany Mitáčkové – p.č. 348/231 o výměře 675 m2, p.č. 348/232 o výměře 8 m2

•

OÚ Uherské Hradiště – st.p.č. 1100 o výměře 381 m2, st.p.č. 1101 o výměře 125 m2, st.p.č.
1102/3 o výměře 25m2, st.p.č. 1103/2 o výměře 164 m2, st.p.č. 1376 o výměře 20 m2, p.č.
348/234 o výměře1147 m2

nové znění:
•

•

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemků v areálu CTZ za cenu 200,-- až 350,--Kč/m2 v k.ú.
Mařatice od:
•

Marie Můčkové – p.č. 348/235 o výměře 100 m2

•

Boženy Strýčkové – p.č. 348/233 o výměře 108 m2, st.p.č. 1102/1 o výměře 30 m2 – st.p.č.
1375/2 o výměře 43 m2

•

Ing. Hany Mitáčkové – p.č. 348/231 o výměře 675 m2, p.č. 348/232 o výměře 8 m2

MR doporučuje MZ ke schválení nabytí pozemku – st.p.č. 1100 o výměře 381 m2, st.p.č. 1101 o
výměře 125 m2, st.p.č. 1102/3 o výměře 25m2, st.p.č. 1103/2 o výměře 164 m2, st.p.č. 1376 o
výměře 20 m2 , p.č. 348/234 o výměře1147 m2 od OkÚ Uherské Hradiště, a to za cenu dle znaleckého
posudku
•

změnu jeho usnesení č. 58/VI. ze dne 5. října 1999 v bodě 14.

původní znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení převod následujících pozemků v lok. Hliník II. v k.ú. Mařatice dle
uvedeného pořadí a cenových nabídek … 3012/86 o výměře 1040 m2, Ing. Radko Řehák Spytihněv

nové znění:
•

MR doporučuje MZ ke schválení převod následujících pozemků v lok. Hliník II. v k.ú. Mařatice dle
uvedeného pořadí a cenových nabídek … 3012/86 o výměře 1040 m2 TEiKO spol. s r.o. Spytihněv

•

(zaplacení zálohy ve výši 50% ceny za převod předmět. pozemku před projednáním v MZ)

•

převod části pozemku p.č. 2058/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Mařatice Františku a Ludmile Černým

•

změnu Statutu Klubu kultury v Uherském Hradišti

schválila ke zveřejnění
•

směnu pozemku p.č. 953/1 (PK) o výměře 1898 m2 a části pozemku p.č. 951/2 (PK) o výměře 702 m2 v
k.ú. Mařatice (lokalizace – protilehlá strana hřbitova) z majetku města za pozemky p.č. 3150/3 o výměře
432 m2; p.č. 315/9 o výměře 2 m2; p.č. 105 (PK) o výměře 837 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita Jaktáře); p.č.
2057/18 o výměře 32 m2; p.č. 2057/19 o výměře 23 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita sídl. Východ – ul.
Konečná) ve vlastnictví Zdeňky Vlachynské a p.č. 896(PK) o výměře 1274 m2 v k.ú. Mařatice (lokalita
Hliník II.) ve vlastnictví Josefa Vlachynského

•

převod p.č. 1014/2 o výměře 129 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Martinu Hrouzkovi

•

převod p.č. 1012/4 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Martinu Hrouzkovi

•

převod p.č. 1012/5 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Uh. Hradiště paní Mgr.Jitce a Jaroslavu Čermákovým

•

převod p.č. 1012/6 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Uh. Hradiště manželům MUDr. Vladimíru a MUDr. Blaženě
Hrouzkovým

•

pronájem části pozemku p.č. 437/83 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Mařatice za účelem dočasné stavby garáže
pro osobní automobil

•

převod pozemku p.č. 3012/80 o výměře 911 m2 v k.ú. Mařatice – lok. Hliník II

odložila
•

převod objektu Autokemp Kunovice na jednání MR dne 29. 2. 2000

potvrdila
•

své usnesení č. 260/16 ze dne 19. října 1999 v bodě 10.

zrušila
•

s účinností 1. 1. 2000 Směrnici pro stanovení zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku města Uh.
Hradiště ze dne 15. 6. 1994

vzala na vědomí
•

navržený způsob hodnocení žádostí o nájem městských bytů

odvolala
•

Marii Hrabcovou z funkce členky společenské komise

souhlasila se jmenováním
•

Libuše Martinákové ředitelkou MŠ UH-Mařatice

•

Milany Žižkové ředitelkou MŠ UH-Sady

neschválila
•

podle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Uh. Hradiště č. 3/93 použití městského znaku na reklamním a
informačním plakátu

