Usnesení z 23. schůze rady města konané dne 14.3.2000
Městská rada Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem pozemků přilehlých k plánované silnici I/50 Kunovice – Vésky Ředitelství silnic a dálnic ČR –
správa Brno

•

pronájem části pozemku p.č. 457 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Jarošov do doby uskutečnění plánovaného
záměru (převodu) firmě AUROPS s.r.o

•

změnu nájemní smlouvy uzavřené s panem Josefem Mikuláškem na pronájem nebytových prostor v
objektu č.p. 1156, Štěpnice v Uherském Hradišti, a to v předmětu pronájmu, ze kterého se vyjímá prostor
o výměře 68,3 m2 s podmínkou zajištění věcného břemene (průchod do skladových prostor)

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.7.1999 s panem Lubošem Melichárkem na pronájem
nebytových prostor v I. NP o celkové výměře 14,6 m2 v objektu č.p. 517, Jarošov, a to dohodou ke dni
29.2.2000

•

změnu časového omezení – ukončení zimního období - z 15. března 2000 na 20. března 2000

•

rozsah zajištění zimní údržby, která bude v době od 15. do 20.března 2000 zajištěna pohotovostí vozidel
UNIMOG, BUCHER, MAGMA a 1x sypač Š 706 MTSP 25. Dále bude zajištěna údržba autobusových zastávek
a schodů v Mařaticích

a stanovila
•

vedoucího odboru životního prostředí jako osobu oprávněnou rozhodnout o dalším prodloužení termínu
ukončení zimního období, ve kterém bude zajištěna zimní údržba

doporučila MZ ke schválení
•

převod částí pozemků p.č. 1844/2 o výměře 11 m2 a 1844/3 o výměře 9 m2 v k.ú. Mařatice manželům
PaedDr. Eriku a Květoslavě Butorovým

•

směnu pozemku p.č. 1142/4 o výměře 602 m2 z majetku manželů Marie a Pavla Kadlčíkových za část
pozemku p.č. 1123/2 o stejné výměře v majetku města Uherské Hradiště; vše v k.ú. Jarošov

•

převod pozemku p.č. 1652 o výměře 18 m2 v k.ú. Uherské Hradiště zastavěného garáží paní Haně
Hrabalové

•

nabytí pozemků p.č. 311/2 o výměře 1015 m2, p.č. 320 o výměře 1873 m2, p.č. 464/1 o výměře 2065 m2
v k.ú. Sady od Okresního úřadu Uherské Hradiště, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

zprávu o plnění Programu rozvoje města

schválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 457 o výměře cca 3.000 m2 v k.ú. Jarošov za účelem lehké výroby

•

převod části pozemku p.č. 457 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Jarošov firmě AUROPS s.r.o.

•

pronájem části st.p.č. 3013/23 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Mařatice Jaromíru Nejezchlebovi za účelem
provozování včelína do doby uskutečnění záměru města (směny nebo převodu předmětného pozemku)

•

pronájem nebytových prostor v I. NP o celkové výměře 14,6 m2 v objektu č.p. 517, ul. Louky – Jarošov

vzala na vědomí
•

zprávu o činnosti a hospodaření místních kulturních zařízení za rok 1999

•

informaci o zápisu kroniky města za rok 1998

odvolala
•

Martinu Hadašovou z funkce tajemnice kontrolní komise

jmenovala
•

Editu Vrbíkovou do funkce tajemnice kontrolní komise

•

komise pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatele akcí: III. ZŠ nám. Míru – Rekonstrukce
elektroinstalace, MŠ Husova – oprava vodoinstalace a sociálního zařízení, MŠ 28. října – oprava
vodoinstalace a sociálního zařízení, Dům čp. 21 – Rekonstrukce pro Městské informační centrum (interiér),
Dům čp. 21 – Rekonstrukce pro Městské informační centrum (stavba), BD Štěpnická – inženýrské sítě pro
41 b.j.

