Usnesení z 32. schůze rady města konané dne 31.10.2000
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem částí pozemků p.č. 3023/68, 3023/66, 399/8 o celkové výměře 108 m2 v k.ú. Mařatice Sběrným
surovinám s.r.o., Staré Město

•

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 27.10.1999 s firmou NATOUR spol. s r.o., Brno na pronájem
nebytových prostor obj. čp. 41, ul. Prostřední, Uh. Hradiště - předmět nájmu se rozšiřuje o prodej
mobilních telefonů a příslušenství

•

snížení částky za pronájem nebytových prostor v I. NP (pravá část) budovy o celkové výměře 227 m2 v
objektu čp. 24, ul. Nádražní v Uh. Hradišti firmě RAMEX, s.r.o. v obj. čp. 24, ul. Nádražní

•

znění odpovědi ze dne 7. února 2000 Haně Novákové, Strání, které bude v případě dalších urgencí
opakovaně použito sepsání nájemní smlouvy na přístřeší pro Františka Snopka, nájemníka SBD Slovácko,
na dobu určitou 6-ti měsíců s tím, že SBD Slovácko splní navržené závazky ze dne 11.10.2000

•

pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou v Jarošově

•

postup před vydáním rozhodnutí o umístění občanů do Penzionu

•

pokyny pro zadávání veřejných zakázek městem Uh. Hradiště ¨

•

pronájem bytu 1+1 při MŠ Svatováclavská 943 učiteli ZŠ Větrná Jiřímu Hradilovi, a to na dobu určitou do
31. 7. 2001 a souhlasila s možností případného prodloužení pronájmu bytu 1+1 při MŠ Svatováclavská 943
Jiřímu Hradilovi po termínu 31. 7. 2001 v závislosti na působení zahraničního lektora na ZŠ UNESCO

•

výsledek výběru dodavatele na nákup strojní investice – konvektomatu Retigo model DIGITAL 1021 si do
školní jídelny při ZŠ ul. Sportovní – firmu SEVEZA spol. s r.o., Bílovice

•

výsledek výběrového řízení provedeného podle § 49 odst.1 zákona č.199/1994 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění na akci „REKONSTRUKCE REDUTY č.p. 256 - INTERIER„, dodavatel: INTERSTYL GG s.r.o.
Uherské Hradiště

doporučila MZ ke schválení
•

převod části pozemků p.č. 1889/13 a p.č. 1889/2 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Mařatice Petru a
Haně Roubíčkovým, Mařatice a Antonínu a Marii Bilavčíkovým, Mařatice

•

vrácení kauce ve výši 10 tis. Kč Jitce Zábojníkové, Uherské Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

pronájem příp. převod částí pozemků p.č. 800/405 a p.č. 800/406 o celkové výměře cca 22 m2 v k.ú.
Mařatice s břemenem inženýrských sítí ing.Karlu Hrdličkovi, Mařatice

zrušila
•

usnesení č. 474/28 ze dne 11. července 2000 ve znění: „MR schvaluje výměnu bytu pí Jiřiny Panáčkové,
Uherské Hradiště, za menší byt o velikosti 0+1“

•

své usnesení č. 446/27 ze dne 30. května 2000 v bodě 1

potvrdila
•

své usnesení č. 172/11 ze dne 15. června 1999 v bodě 6

jmenovala
•

MUDr. Josefa Kalluse předsedou komise pro umístění občanů do Penzionu

•

Taťánu Pukovcovou tajemnicí komise pro umístění občanů do Penzionu

vzala na vědomí
•

zprávu o činnosti komisí MR za 3. čtvrtletí 2000

•

kontrolu plnění usnesení městské rady za 3. čtvrtletí 2000

•

nové složení rad Základních škol UNESCO, nám. Míru a Za Alejí za zákonné zástupce žáků a za pedagogické
pracovníky

•

informaci komise pro rozvoj města a životního prostředí, která nedoporučuje realizovat závorový systém na
parkovišti u NS Centrum

zmocnila
•

uvolněné členy zastupitelstva, tajemníka a vedoucí odborů ke schválení vyhodnocení nabídek u veřejných
zakázek do 100.000 Kč bez DPH

jmenovala

•

zástupce do rad škol za zřizovatele - do rady školy ZŠ UNESCO: JUDr. Hanu Havlínovou, ing. Zdeňka
Hrdinu, Ivu Mošťkovou, Janu Pavelovou, Květoslava Tichavského; do rady školy ZŠ Za Alejí: Marii
Škopíkovou, Alenu Vrtalovou, ing. Blanku Zálešákovou; do rady školy ZŠ nám. Míru: RNDr. Vladimíra
Koníčka, Taťánu Pukovcovou, ing.Karla Vaculíka

•

Václava Gregora, Mařatice, do funkce člena místní komise Mařatice – Východ

•

komisi pro udělení ceny města za rok 2000 ve složení - stálí členové:Mgr. Igor Stránský – předseda, ing.
Ladislav Šupka, ing. Libor Karásek, ing. Petr Taťák, nestálí členové: Květoslav Tichavský, RNDr. Jana
Petrželková, ing. Antonín Seďa, PhDr. Jaroslav Mikulík, PhDr. Ivo Frolec

