Usnesení z 40. schůze rady města konané dne 15.5.2001
Rada města Uherské Hradiště
doporučila MZ schválit
•

upravené zřizovací listiny: příspěvkové organizace Základní škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063;
příspěvkové organizace Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777; příspěvkové organizace Základní
škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350; příspěvkové organizace Základní škola,
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072; příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště; příspěvkové
organizace Městská kina Uherské Hradiště

•

nabytí p.č. 300/60 o výměře 70 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od ing. Petra Friedla

doporučila MZ zrušit
•

statuty základních škol schválené rozhodnutím MZ č. 134/XI. ze dne 29. srpna 2000, statut Městských kin
ze dne 1. 1. 1993, statut Klubu kultury ze dne 1. 1. 1992

•

k 31. 8. 2001 Mateřskou školu, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 a doporučila využití objektu po MŠ
Štěpnice pro potřeby školství

schválila
•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 15.3.1997 s ing. Zuzanou Žákovou na pronájem nebyt. prostor v
obj. čp. 35, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti, a to dohodou ke dni 30.6.2001

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 15.7.1992 na pronájem pozemku p.č. 1308/1 v k.ú. Uh. Hradiště
s TJ Slováckou Slávií Uh. Hradiště ke dni 16.5.2001

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 4.5.1998 na pronájem nebyt. prostoru – garáže č. 518/8 o
celkové výměře 20 m2 nacházející se v I.PP domu čp. 518, Jarošov - Louky s Marií Juřičkovou ke dni
16.5.2001

•

pronájem části pozemku p.č. 800/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Mařatice Vladislavu a Heleně
Nevyjelovým, a to na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou vždy k 1.10. běžného roku

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.8.1998 s Klubem kultury Uh.Hradiště na pronájem nebyt.
prostor o celkové výměře 65,7 m2 ve II. NP v levé části objektu čp. 433, ul. Svatováclavská v Uh. Hradišti,
a to dohodou ke dni 16.5.2001

•

pronájem nebyt prostor ve II. NP o výměře 27 m2 v obj. čp. 21, Masarykovo nám. v Uherském Hradišti
Ivetě Slezákové, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

ukončení nájemní smlouvy zavřené dne 23.10.2000 s Ivetou Slezákovou na pronájem nebyt. prostor o
celkové výměře 25,2 m2 ve II. NP obj. čp. 433, ul. Svatováclavská v Uh. Hradišti, a to dohodou ke dni
16.5.2001

•

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 6.9.1995 s Jaroslavem Pražákem na pronájem nebytových prostor
nacházejících se v domě čp. 706, M. Malinovského v Uh. Hradišti ke dni 16.5.2001, a to z důvodu neplacení
nájmu

•

koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen
stavebních prací Ki 1,04, platný pro město Uherské Hradiště v období od 1.7.2001 do 31.12.2001, dle
vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb. a násl. novel

•

na základě výběrového řízení SVS CORRECT jako zhotovitele díla „Rekonstrukce ulice U Reduty v Uherském
Hradišti“

•

zrušení výběrového řízení na akci „Manipulační plocha pro uliční smetky“

•

na základě výběrového řízení firmu Eltodo dopravní systémy jako dodavatele dvou kusů parkovacích
automatů

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49b zákona o veřejných zakázkách č. 199/94 Sb. v
platném znění na akci „Inženýrská činnost – Uherské Hradiště - průmyslová zóna Jaktáře“, Vybraný
uchazeč: ing. Pavel Marek

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/94
Sb. v platném znění na akci „Průmyslová zóna Jaktáře – příprava území“, vybraný uchazeč: SVS –
CORRECT spol. s r.o. Bílovice

•

pronájem bytu 2+0 v DPS v Jarošově, Na Návsi 114, na dobu určitou od 1.4. 2001 do 30.9. 2001 Jarmile
Bronerské a jejím třem dětem

zrušila
•

své usnesení č. 644/37 ze dne 6.března 2001 v bodě 5. týkající se výpůjčky pozemku p.č. 574/92 o
výměře 123 m2 v k.ú. Vésky Ředitelství silnic a dálnic ČR

•

své usnesení č. 644/37 ze dne 6. března 2001 v bodě 6. týkající se pronájmu pozemků p.č. 566/23 o
výměře 21379 m2, p.č. 556/25 o výměře 130 m2 a p.č. 557 o výměře 474 m2 v k.ú. Vésky Ředitelství
silnic a dálnic ČR

•

své usnesení č. 600/34 ze dne 19. prosince 2000 týkající se pronájmu nebyt. prostor o výměře 105,15 m2
v obj. čp. 157/8, Masarykovo nám. v Uherském Hradišti JUDr. Jarmile Váňové

schválila ke zveřejnění
•

pronájem částí pozemků p.č. 1865 o výměře cca 36 m2 a p.č. 7/2 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Jarošov
Leopoldu Březinovi

•

převod části pozemku p.č. 436/1 o výměře 290 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebyt. prostor o výměře 23,70 m2 ve II. NP objektu čp. 35, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti

•

pronájem nebyt. prostoru – garáže č. 518/8 o celkové výměře 20 m2 nacházející se v I. PP domu čp. 518,
Jarošov – Louky

•

výpůjčku části pozemku p.č. 556/75 o výměře 381 m2; pozemků p.č. 446/7 o výměře 18 m2; p.č. 574/93
o výměře 5 m2; p.č. 556/77 o výměře 60 m2; p.č. 556/23 o výměře 15 m2 a p.č. 557 72 m2 v k.ú. Vésky
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390

•

záměr města na pronájem bytů v novém bytovém domě na rohu ulice J.E.Purkyně č.p. 1257 a 1258 a ulice
Štěpnická č.p. 1259 a 1260 v Uh. Hradišti následujícího znění: Město Uh. Hradiště nabízí k pronájmu sedm
nově vystavěných bytových jednotek: byt č. 31, o velikosti 1 + 1, 74,00 m2 ; byt č. 33, o velikosti 1 + kk,
49,70 m2; byt č. 34, o velikosti 1 + kk, 50,20 m2; byt č. 35, o velikosti 1 + kk, 43,80 m2; byt č. 36, o
velikosti 1 + kk, 49,70 m2; byt č. 38, o velikosti 1 + kk 41,80 m2 v novém bytovém domě na rohu ulice
J.E.Purkyně č.p. 1257 a 1258 a ulice Štěpnická č.p. 1259 a 1260. Na základě výběrového řízení město Uh.
Hradiště pronajme byt tomu z uchazečů, který je občanem ČR a nabídne nejvyšší finanční částku, jako
zálohu na nájemné za uvedenou bytovou jednotku. Podmínka pro účast ve výběrovém řízení: nabídka
částky odpovídající minimálně výši 12-ti násobku měsíčního nájemného (měsíční nájemné činí cca 36,Kč/m2 podlahové plochy), jeden zájemce může podat nabídku předplaceného nájemného maximálně na 3
byty, s určením pořadí priority. Termíny prohlídek bytových jednotek budou stanoveny dodatečně po jejich
kolaudaci (patrně polovina května 2001). Své písemné nabídky s uvedenou velikostí a výměrou
požadovaného bytu doručte nejpozději do 14.6.2001 do 15.00 hod. na adresu: Městský úřad, podatelna,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště. Obálku výrazně označte v levém horním rohu heslem:
„NEOTVÍRAT – BD na ul. J.E.PURKYNĚ a ŠTĚPNICKÁ“. Adresný záměr na pronájem bytu č. 41, o velikosti 1
+ kk 62,90 m2 v bytovém domě Štěpnická čp. 1260 Antonínu Trdoňovi, je v zájmu města

odvolala
•

Tomáše Vašicu z funkce tajemníka sportovní komise

•

Ing. Helenu Vajdíkovou z funkce tajemnice kulturní komise

jmenovala
•

komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na pronájem sedmi bytů v nově vybudovaném bytovém domě
na ul. J.E. Purkyně č.p. 1257 a 1258 a ulice Štěpnická č.p. 1259 a 1260

•

komisi pro veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro Městský úřad Uherské Hradiště“

•

výběrovou komisi na akci: realizace stavby „Manipulační plocha pro uliční smetky“ /§ 49 a/

•

Ing. Helenu Vajdíkovou do funkce tajemnice sportovní komise

•

Janu Kolářovou do funkce tajemnice kulturní komise

vzala na vědomí
•

kontrolu plnění usnesení rady města za 1. čtvrtletí 2001

•

zprávu o činnosti komisí rady města za 1. čtvrtletí 2001

