Usnesení z 22. schůze rady města konané dne 29.2.2000
Městská rada Uherské Hradiště
schválila
•

zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor v obj. č.p. 1132, Stará Tenice, v Uh. Hradišti
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště, a to ve III. a ve IV. čtvrtletí roku 2000 vždy o 18.101,40 Kč z
důvodu investice do rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace

•

ukončení nájemní smlouvy týkající se pronájmu pozemku p.č. 457 (pův. p.č. 1691/1 o výměře 4071 m2) v
k.ú. Jarošov s firmou Český Telecom a.s. – oblast Morava, a to dohodou ke dni 31.12.1999

•

změnu nájemní smlouvy uzavřené s Janem Dudkem na nebytové prostory v objektu čp. 46, Mariánské
náměstí v Uherském Hradišti, a to následovně: změna předmětu pronájmu, který se rozšiřuje o plochu
34,4 m2 (tj. celková plocha 115,40 m2), změna názvu nájemce na J.D.Production, s.r.o.

•

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.4.1999 s firmou TOP STAV Uherské Hradiště na pronájem
nebytových prostor v obj. č.p. 1119, ul. Dlouhá v Uherském Hradišti, a to na dobu určitou od 1.1.2000 do
31.12.2000

•

změnu svého usnesení č. 259/16 ze dne 19. října 1999 bod 1.

•

pronájem nebytových prostor v obj. č.p. 41 o výměře 53 m2, Prostřední ul. (vchod Zelný trh) v Uherském
Hradišti Miroslavu Bullovi a Janě Heinzové

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.8.1998 na pronájem nebytových prostor v obj. č.p. 21,
Masarykovo nám. v Uh. Hradiště s Miloslavem Bullou a Janou Heinzovou, a to dohodou ke dni 31.3.2000

•

zrušení písm. c) v odst. 2, článku II. Podání žádosti, v Opatření městské rady v Uherském Hradišti k
nakládání s bytovým fondem v majetku města Uherské Hradiště ve znění: "nebyl trestán za úmyslný
násilný čin (doloží výpisem z rejstříku trestů) ani nebyl projednáván v přestupkové komisi"

•

pronájem bytu č. 6, v domě čp. 856, ul. Malinovského v zájmu města paní Kateřině Uherkové

•

prodejní cenu tepla CTZ s.r.o. na prahu zdroje ve výši 232,-- Kč/GJ bez DPH. Odebere-li ročně jeden
zákazník 40 tis. GJ a více, je možné stanovit cenu až 222,50 Kč/GJ bez DPH. Platnost cen je od 1. ledna
2000

•

prodejní cenu tepla CTZ s.r.o. na patě objektů ve výši 324,-- Kč/GJ bez DPH. Platnost cen je od 1. února
2000

•

společnosti CTZ s.r.o. zakoupení dopravníkových pásů v hodnotě 800 tis. Kč bez DPH pro škvárovnu a
zakoupení staršího osobního vozidla Felicia kombi. Hmotný investiční majetek bude zakoupen z prostředků
společnosti, která zajistí i jeho evidenci

•

opravu kotle č. 3 v kotelně centrálního vytápění. Oprava kotle v hodnotě 2,4 mil. Kč bez DPH bude
uhrazena z prostředků společnosti CTZ s.r.o.

•

prodloužení čerpání sjednané částky dle Smlouvy o úvěru č. 387/98 ze dne 18. 8. 1998 do 18. června 2000

•

vyhodnocení Letní filmové školy 1999

•

změnu usnesení č. 1091/68 ze dne 22. září 1998 v ukládací části
původní znění:
ukládá vedoucímu odboru správy majetku města předkládat MR čtvrtletně informace o neplatičích
nájemného za užívání městských bytů a učiněná nápravná opatření
nové znění:
vedoucímu odboru správy majetku města předkládat do městské rady zprávu o neplatičích nájemného
jedenkrát ročně v termínu do konce měsíce března následujícího roku

•

komisi pro výběrové řízení na funkci vedoucí(ho) městského informačního centra ve složení:
předseda:
Květoslav Tichavský
tajemník:
Marta Ondrová
členové:
Mgr. Josef Botek, Ing. Helena Vajdíková, Jan Dudek, Ing. Richard Janíček, Ing. Radomíra Manová, Mgr.
Josef Hapák

•

změnu čl. 8 zřizovací listiny (usnesení MR č.360/mim. ze dne 15.února 2000) následovně:
původní návrh:

Organizace se zřizuje ke dni 1. 3. 2000 na dobu neurčitou
nový návrh:
Organizace se zřizuje ke dni 1. 5. 2000 na dobu neurčitou
•

nabytí účinnosti Statutu Penzionu ke dni 1. 5. 2000

neschválila

•

výměnu podlahové krytiny v nebytových prostorách obj. č.p. 1156 Štěpnice v Uh. Hradišti na náklady
města Uherské Hradiště

souhlasila

•

s umístěním sídla firmy DFK Cab s.r.o. v nebytových prostorách objektu č.p. 263, Malinovského v
Uherském Hradišti

•

s dalším působení ředitele Základní školy Uherské Hradiště, náměstí Míru 777, Vladimíra Pipala bez
vyhlášení konkurzu

doporučila MZ ke schválení

•

nabytí pozemků p.č. 190 (KN) o výměře 207 m2; p.č. 194 (KN) o výměře 2 m2 v k.ú. Míkovice od
vlastníků: Pipala Jiřího; Šobáňové; Ing. Pípala Miroslava

•

nabytí pozemku p.č. 5/2 (PK) o výměře 74 m2 v k.ú. Míkovice od vlastníků: Burešové Zdenky;
Šobáňové Zdenky; Ing. Pípala Miroslava

•

nabytí pozemku p.č. 720 (PK) o výměře 200 m2 v k.ú. Míkovice od vlastníků: Dudové Hany; Šobáňové
Zdenky; Ing. Pípala Miroslava

•

nabytí pozemku p.č. 92/4 (PK) o výměře 32 m2 v k.ú. Míkovice od Šáchové Františky

•

nabytí pozemku p.č. 100/3 (PK) o výměře 9 m2 v k.ú. Míkovice od vlastníků: Tvrdoňové Anny;
Knapové Boženy

•

uzavření kupní smlouvy na odkup kanalizace v k.ú. Sady od firmy HOBAS

•

převod pozemků p.č. 396 o výměře 91m2, p.č. 394/2 o výměře 46 m2, p.č. 410/15 o výměře 16 m2 v
k.ú. Míkovice Jaroslavu a Marii Vaculkovým

•

úhradu ztráty LFŠ 99 ve výši 55.500,-- Kč z rozpočtu města

doporučila MZ

•

vzít na vědomí “Informativní zprávu o Profilu města Uherské Hradiště”

odložila

•

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 1.9.1999 s Janou Vyskočilovou na pronájem nebytových prostor
č.p. 157/8 v I. NP, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti

schválila ke zveřejnění

•

směnu pozemku p.č. 92/3 (PK) o výměře 46 m2 ve vlastnictví Brechtové Marie za část pozemku p.č.
1231 (PK) o výměře cca 20 m2 z majetku města, vše v k.ú. Míkovice

•

směnu pozemku p.č. 97/2 (PK) o výměře 44 m2 ve vlastnictví manželů Marie a Josefa Petrášových za
část pozemku 1231 (PK) o výměře cca 40 m2 z majetku města; vše v k.ú. Míkovice

•

pronájem nebytových prost or v obj. č.p. 157/8 v I. NP o výměře 17 m2 + soc. zařízení, Masarykovo
nám. v Uherském Hradišti

•

převod pozemku p.č. 528/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Sady paní Libuši Lipovské

•

pronájem částí pozemků st.p.č. 25/3 a st.p.č. 25/1 o celkové výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště Raiffeisen stavební spořitelně a.s.

vzala na vědomí

•

informaci o zapsání stavby na pozemku jiného vlastníka

•

stanovisko JUDr. Josefa Pitnera k prodeji bytu č. 4 v domě č.p. 732, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště

•

zprávu o realizaci investičních akcí v roce 1999

•

informativní zprávu o provozu základních škol, mateřských škol a školských zařízení Města Uh.
Hradiště v roce 1999

•

zprávu o činnosti odboru sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ Uherské Hradiště na úseku dávek
sociální péče

•

zprávu o činnosti komisí MR za 4 čtvrtletí a 2. pololetí 1999

•

kontrolu plnění usnesení MR za 4. čtvrtletí 1999

•

informace o záměrech s. r. o. OTR

zrušila

•

usnesení Městské rady Uherské Hradiště č. 305/18 ze dne 16. listopadu 1999 a doporučila městskému
zastupitelstvu ke schválení změny zřizovacích listin základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem
je město Uh. Hradiště

odvolala

•

Petra Hůlku z funkce člena sportovní komise

•

Petra Pavlackého z funkce člena sportovní komise

