Usnesení z 29. schůze rady města konané dne 1.8.2000
Rada města Uherské Hradiště
doporučila MZ
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první pololetí 2000

•

schválit změnu rozpočtu

doporučila MZ ke schválení
•

dotace, příspěvky a dary v druhém

•

převod nerozdělené částky na příspěvky a dary do rozpočtu roku 2001

•

prominutí úroků z prodlení ve výši 2 589,04 Kč společnosti jednota Orel za neprovedenou splátku k
20.6.2000

•

posunutí splátkového kalendáře dlužníka jednoty Orel o půl roku tak, že závazek vůči městu ve výši 610
tis. Kč bude hrazen od 20.12.2000 čtvrtletně ve výši 90 tis. Kč

•

půjčky pro Římskokatolický farní úřad v Uh. Hradišti ve výši 423.439,-- Kč

•

nabytí pozemků p.č. 356/1 o výměře 2548 m2 a st.p.č. 2550/1 o výměře 79 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
od Ing. Petra a Sylvy Friedlových

•

změnu zřizovací listiny Základní školy, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. Máje 55 z důvodu propůjčení
čestného názvu Základní škola T.G. Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice, 1. Máje 55

zrušila
•

s platností k 3. 5. 2000 část usnesení MR č. 39/4 ze dne 12. ledna 1999, týkající se schválení ceny tepla

•

usnesení MR č. 337/21 ze dne 25. ledna 2000 ve znění: ”MR ukládá vedoucímu odboru SMM rozšířit bytový
fond města o služební byt v domě Kollárova 1243 a uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu na základě
doporučení bytové komise města”

•

usnesení č. 288/17 ze dne 2. listopadu 1999

vzala na vědomí
•

postup schvalování ceny tepla ve společnosti CTZ s.r.o.

•

informaci o žádostech o úvěr

•

zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2000

•

vyhodnocení průběhu vánočních prodejních akcí v Uherském Hradišti a souhlasila s doporučením odborů
životního prostředí a architektury a rozvoje města

•

stížnost ing. Poláška na nedostatečná protipovodňová opatření a vzala ji jako podnět pro řešení
protipovodňových detailů ve městě a souhlasila se zněním odpovědi odboru životního prostředí, které
pokládá za dostačující

•

zprávu o činnosti komisí MR za 2. čtvrtletí a 1. pololetí 2000

•

kontrolu plnění usnesení městské rady za 2. čtvrtletí 2000

schválila
•

uzavření smlouvy o obchodní spolupráci - instalace oboustranného zvukového informačního nosiče na
Masarykově nám. v Uh. Hradišti s firmou DARUMA spol. s r.o., Plzeň

•

předložené znění dodatku č. 2/00 k mandátní smlouvě ze dne 15.6.1999 a dodatku č. 2/00 ke smlouvě o
dílo č. 1/99 ze dne 15. 6.1999 s Hrates, a.s., Uh. Hradiště

•

uzavření smluv o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a provozovatelkou Hudební školy Yamaha Mg.
Dagmar Polákovou na ZŠ Větrná, ZŠ Za Alejí, ZŠ Mařatice, ZŠ Jarošov, MŠ Jarošov

•
•

plán práce komisí na 2. pololetí 2000
záštitu nad konáním XI. ročníku soutěže hasičských družstev v požárním sportu “Putovní pohár starosty
města Uherské Hradiště”, konané dne 6. 8. 2000

•

složení výběrových komisí: Vyhodnocení výsledků nultého ročníku soutěže “Okno roku”, Veřejná zakázka
“ZŠ nám. Míru – oprava sociálního zařízení” - výběr dodavatele, “Výběr dodavatele I. etapy výstavby
sportovního areálu v Uh. Hradišti”

neschválila
•

změnu užívání prostor bytu při MŠ Svatováclavská 943

jmenovala
•

Bořka Žižlavského odpovědným redaktorem Zpravodaje Uherského Hradiště s účinností od 1. 8. 2000

souhlasila
•

s použitím znaku města Uherské Hradiště na soutěžním oděvu reprezentantů Billiard klubu Uherské
Hradiště za těchto podmínek: bude využita oficiální plně barevná verze městského znaku, znak nebude
použit v kombinaci s jinou reklamou, znak bude umístěn na levé straně hrudi, bude používán výhradně na
závodních kostýmech pouze při reprezentaci klubu a města, maximální velikost znaku bude dána velikostí
náprsní kapsičky košile, saka nebo vesty

