Usnesení z 30. schůze rady města konané dne 15.9.2000
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytových prostor v objektech čp. 1003 - 1005 Pod Svahy (o celkové výměře 10 m2) a v čp.
911 - 913 na ulici Průmyslová v Uh. Hradišti (o celkové výměře 10 m2) firmě CZT s.r.o., Uherské Hradiště,
a to na dobu určitou do 31.12.2015

•

pronájem části pozemku p.č. 487/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Vésky Antonii Zábranové, Vésky

•

ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.4.1996 s ČZS-ZO, a to ke dni 1.10.2000 dle smlouvy

•

pronájem částí pozemku p.č. 544/124 o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Uherské Hradiště Bytovému
družstvu vlastníků Štěpnice, Uh. Hradiště, a to po dobu trvání životnosti stavby s výší symbolického
nájemného 1,--Kč/rok

•

pronájem části střechy objektu čp. 1036, Sadová, Mařatice firmě NEXTRA Czech Republic s.r.o., Praha, za
účelem umístění antén a telekomunikačních stožárů, vč. rádiové technologie, a to na dobu určitou od
17.7.2000 do 16.7.2003

•

výsledky výběrových řízení provedených podle § 49 odst. 1, § 49 a) a § 49 b) zákona č. 199/94 Sb.
Zákona o veřejných zakázkách v platném znění na akce: stavební úpravy objektu okresní knihovny B. B.
Buchlovana, Uh.Hradiště, dodavatel TRADIX – ing. Jiří Křen, Staré Město; oprava suterénu odvodnění –
požární zbrojnice Jarošov, dodavatel IPOS – Jar. Kopeček, Staré Město Uh. Hradiště; zpracování PD na
rekonstrukci a dostavbu sportovního a rekreačního areálu v Uh. Hradišti, dodavatel GG Archico, s.r.o.,
Uherské Hradiště; oprava venkovní fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích, dodavatel
STAVSPEKTRUM, s.r.o., Staré Město Uh. Hradiště

•

vybrané dodavatele na realizaci zakázek menšího rozsahu: parkoviště 28. října – SVS –Corect Bílovice;
zpevněná plocha Štěpnice – ing. Hanák Bílovice; předlažba části ul. Družstevní – ing. Hanák Bílovice

neschválila
•

ukončení nájmu nebytových prostor v I. NP levé části budovy o celkové výměře 18,56 v obj. čp. 130,
Prostřední ulice v Uh. Hradišti ing. Antonínu Soukeníkovi, Mařatice, a to dohodou ke dni 31.8.2000

schválila ke zveřejnění
•

pronájem nebytových prostor v I. NP levé části budovy o celkové výměře 18,56 m2 v objektu čp. 130,
Prostřední ulice v Uherském Hradišti

•

pronájem nebytových prostor o výměře 105,15 m2 v obj. čp. 157/8, Masarykovo nám. v Uherském
Hradišti

•

pronájem nebytových prostor v objektu čp. 520 o výměře 49,08 m2 v k.ú. Jarošov – Louky

•

převod části pozemku p.č. 1377/16 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Babice (lok. Uhliska) ing. Františku
Ondrůškovi, Uh. Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 1377/16 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Babice (lok. Uhliska) Jiřímu Kubernátovi,
Mařatice

doporučila MZ ke schválení
•

poskytnutí účelového úvěru ve výši 6 mil. Kč Gymnáziu Uh. Hradiště za podmínek stanovených v důvodové
zprávě

vzala na vědomí
•

informaci o svolání mimořádné valné hromady a.s. SVK Uherské Hradiště dne 3. listopadu t.r.

