Usnesení z 21.schůze rady města konané dne 25.1.2000
Rada města Uherské Hradiště
doporučila MZ schválit
•

koncepci zásobování města Uherské Hradiště teplem dle návrhu firmy EVČ Pardubice, pracoviště Přerov, ve
variantě 4

•

kroky k organizačnímu zabezpečení provozu tepelných zařízení města (kapitálové posílení společnosti,
zřízení stanov společnosti, změnu v řízení společnosti, výběr strategického partnera)

•

splátkový kalendář závazků po lhůtě splatnosti Marie Juřičkové a Bronislava Juřičky vzniklých porušením
nájemní smlouvy

•

uplatnit úroky z prodlení u dlužníků Marie Juřičkové a Bronislava Juřičky za závazky po lhůtě splatnosti k
15.2.2000 v případě, že nebude dodržen schválený splátkový kalendář závazků po lhůtě splatnosti

•

splátkový kalendář závazků po lhůtě splatnosti ing. Miroslava Pijáčka vzniklých porušením smlouvy o
půjčce č. 2996

•

uplatnit úroky z prodlení u dlužníka ing. Miroslava Pijáčka za závazek po lhůtě splatnosti k 15.2.2000 v
případě, že nebude provedena některá z pravidelných měsíčních splátek dle Smlouvy o půjčce č. 2696,
nebo nebude dodržen schválený splátkový kalendář závazků po lhůtě splatnosti

•

vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček vlastníkům obytných domů a jejich staveb na území města
Uh. Hradiště s lhůtou na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 14.3. do 28.4.2000 a za podmínek
dle OZV č. 6/96 v platném znění

•

vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou
pohromou s lhůtou na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 14.3. do 28.4.2000 a za podmínek
dle OZV č. 8/97 v platném znění

•

dotace, příspěvky a dary v 1. pololetí ve výši 630 tis. Kč

•

poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100 tis. Kč Středisku Diakonie ČCE, Uherské Hradiště, splatných k 30.
6. 2000 a 30. 9. 2000 v částkách po 30 tis. Kč a zbytek půjčky ve výši 40 tis. Kč do 20. 12. 2000

•

převod pozemku p.č. 475 o výměře 44 m2 v k.ú. Míkovice manželům Petru a Jitce Tvrdoňovým, Uh.
Hradiště

•

převod pozemků p.č. 491/3 o výměře 51 m2, p.č. 492/1 o výměře 24 m2, p.č. 494/1 o výměře 166 m2,
p.č. 494/2 o výměře 137 m2 v k.ú. Vésky Libuši Vopatové, Vésky

•

převod pozemku st.p.č. 224 o výměře 140 m2 v k.ú. Vésky, ul. Ovocná Lubomíru Dubovskému, Praha 4 –
Nusle

•

převod pozemků p.č. 392 o výměře 53 m2 a p.č. 394/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Míkovice Františce
Kryštofové Uh.Hradiště – Míkovice

•

zadání změny Územního - prostorového plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a
Kunovice - změna funkčního využití plochy kasáren armády ČR, změna na zónu B4 - městského bydlení a
zónu OV - občanského vybavení

•

návrh změny Územního - prostorového plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
- dostavba sídliště Mojmír II, t.j. změnu funkčního využití zóny OV - občanské vybavení na zónu obytnou
B4 - městské bydlení

•

změnu rozpočtu Města Uh. Hradiště na rok 2000

•

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000.,-- Kč prvnímu občánkovi města narozenému v roce 2000

zrušila
•

usnesení MR č. 210/15 ze dne 5. září 1995 ke zprávě o postupu provozu Penzionu v Uh. Hradišti

•

usnesení MR č. 644/45 ze dne 27. května 1997 k úpravě pravidel pro umísťování v Domě Penzionu,
domovní a provozní řád

doporučila MZ
•

zřídit ústavní zařízení domov - penzion pro důchodce

•

schválit navýšení základního jmění společnosti CTZ s.r.o. nepeněžitým vkladem ve výši 26.610.600,- Kč,
tvořeným hmotným investičním majetkem

•

vzít na vědomí návrh stanov společnosti CTZ s.r.o.

•

vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček vlastníkům obytných domů a jejich staveb na území města
Uh. Hradiště s lhůtou na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 14.3. do 28.4.2000 a za podmínek
dle OZV č. 6/96 v platném znění

•

vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou
pohromou s lhůtou na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 14.3. do 28.4.2000 a za podmínek
dle OZV č. 8/97 v platném znění

vzala na vědomí
•

informaci o pozemkovém vlastnictví CTZ s.r.o.

•

dopis Energetického sdružení obcí jižní Moravy, Brno k členství města v tomto sdružení

schválila
•

prodloužení čerpání sjednané částky dle Smlouvy o úvěru č. 101/98 ze dne 15.4.1998 do 29. února 2000

•

pronájem části pozemku p.č. 800/417 o výměře cca 25 m2 a 50 m2 a části pozemku p.č. 800/414 o
výměře cca 1 m2 v k.ú. Mařatice MUDr. Jaromíru Maláčovi, Uherské Hradiště – Mařatice na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

uzavření dohody o narovnání s paní Libuší Vopatovou, Vésky za podmínky schválení převodu pozemků p.č.
491/3 o výměře 51 m2, p.č. 492/1 o výměře 24 m2, p.č. 494/1 o výměře 166 m2, p.č. 494/2 o výměře
137 m2 v k.ú. Vésky městským zastupitelstvem

•

pronájem nebyt. prostory č. 105 o výměře 21,60 m2 ve II. NP obj. čp. 433, ul. Svatováclavská v UH paní
Kristýně Koryčánkové – provoz kosmetiky, Kostelany n. Mor. od 6.1.2000 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem nebyt. prostory o výměře 12,86 m2 ve III. NP obj. č.p. 433, ul. Svatováclavská, Uherské
Hradiště firmě FONOKLUB Uh. Hradiště na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem pozemků st.p.č. 1835 o výměře 20 m2, st.p.č. 1836 o výměře 20 m2, st.p.č. 1836 o výměře 21
m2 zast. garážemi v k.ú. Uherské Hradiště Slováckému autoklubu v AČR, Uherské Hradiště na dobu určitou
do konce roku 2000

•

pronájem domovní kotelny Penzionu pro důchodce v Uh. Hradišti firmě CZT s.r.o., Uh. Hradiště na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která musí končit nejpozději 31.5. běžného roku; ostatní podmínky
podle nabídky předložené společností CTZ s.r.o.

•

výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2000 240,- Kč na osobu/rok,
261,-- Kč osoba/rok u občanů bydlících v nájemních domech, kteří hradí nájem za užívání kontejnerů a výši
úhrady pro studenty bydlící na kolejích pro rok 2000 120,- Kč na osobu/rok

•

uzavření smluvních vztahů mezi Městem Uh. Hradiště jako objednatelem a Janem Dudkem jako
zhotovitelem, a to s účinností od 1. ledna 2000, daných: smlouvou o dílo, smlouvou o nájmu technologie
vysílacího studia, smlouvou o podílu na zisku z TV reklamy

•

vyhlášení nejlepších sportovců města Uh .Hradiště za rok 1999 ve spolupráci s týdeníkem Velkomoravský
kurýr

•

poskytnutí věcného daru v hodnotě do výše 5.000,-- Kč starostovi města Mayen u příležitosti jeho životního
jubilea

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemku st.p.č. 1785 o výměře 19 m2 zastavěného garáží v k.ú. Uh. Hradiště Augustinu a Vlastě
Vrtalovým, Uh.Hradiště – Mařatice

•

pronájem pozemků: fotbalové hřiště p.č. 1308/17 o výměře cca 7.730 m2, manipulační prostor v kruhové
výseči část. p.č. 1308/16 o výměře cca 650 m2, ochozy včetně travnaté plochy p.č. 1308/14 o výměře cca
3.580 m2, brána borců včetně studny p.č. 1308/18 o výměře cca 2 m2, škvárové hřiště p.č. 1308/8 o
výměře cca 7.360 m2, zatravněná plocha p.č. 1308/6 o výměře cca 1.240 m2, část p.č. 1308/1 o výměře
cca 2.000 m2 a část p.č.1308/1 o výměře cca 7.100 m2 v k.ú. Uh. Hradiště FC SYNOT Slovácká Slávia
s.r.o., Uh. Hradiště

•

pronájem pozemků: hřiště pro plážový volejbal p.č. 1308/10 o výměře cca 250 m2, hřiště pro volejbal p.č.
1308/9 o výměře cca 1.230 m2, tréninkové hřiště atletů část. p.č. 1308/1 o výměře cca 4.890 m2, hřiště
pro házenou p.č. 1308/7 o výměře cca 1.140 m2, atletická dráha p.č. 1308/15 o výměře cca 3.390 m2,
stavby atletických technických disciplín bez manipulačního prostoru p.č. 1308/16 o výměře cca 2.600 m2,
budova šaten atletů p.č. 2457 o výměře cca 110 m2, pokladna p.č. 2458 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Uh.
Hradiště TJ Slovácké Slávii, Uh. Hradiště

odvolala
•

Boženu Vlachynskou z funkce předsedkyně Místního kulturního zařízení Vésky ke dni 31. 12. 1999

•

Jiřinu Vavřiníkovou, Uherské Hradiště-Mařatice, z funkce členky komise sociální, pro zdravotnictví a péči o
rodinu a dítě ke dni 25. 1. 2000

jmenovala
•

Květoslava Tichavského členem redakční rady MIK

•

Ivanu Martíškovou do funkce předsedkyně Místního kulturního zařízení Vésky s účinností od 1. 1. 2000

•

Ing. Libora Karáska a Květoslava Tichavského do přípravného výboru pro sloučení fotbalových klubů

•

komise pro výběrová řízení:
•

Rekonstrukce Reduty - interiéry čp. 256, (předseda: Ing. Ladislav Šupka, tajemník: Ing. Eduard
Prokeš, členové: Ing. Libor Karásek, Ing. Petr Taťák, Ing. arch. Aleš Holý, Ing. Jaroslav Tarcala, Ing.
Hana Doupovcová, RNDr. Jana Petrželková, PhDr. Jaroslav Zapletal, náhradníci: František Mikulík, Ing.
arch. Josef Hajduch)

•

Uh. Hradiště – Sady – kanalizace (I. II. III. etapa), (předseda: Ing. Libor Karásek, tajemník: Ing.
Eduard Prokeš, členové: Ing. Petr Taťák, Ing. Radim Šupka, Evžen Uher, MUDr. Jiří Jeřábek, Ing.
Blanka Zálešáková, náhradníci: Ing. Květoslav Fryšták, Petr Psík)

•

Uh. Hradiště – Parkoviště Palackého náměstí, (předseda: Ing. Petr Taťák, tajemník: Ing. Ladislav
Čevelíček, členové: Ing. Radim Šupka, Ing. Jaroslav Tarcala, Ing. arch. Aleš Holý, Květoslav Tichavský,
MUDr. David Ondra, zástupce České spořitelny a.s. Ing. Jan Čutek, Ing. František Chalupa, náhradníci:
Ing. arch. Josef Hajduch, Ing. Richard Janíček)

