Usnesení z 50. schůze rady města konané dne 29.1.2002
Rada města Uherské Hradiště
doporučila ZM ke schválení
•

zřízení věcného břemene (spočívajícího ve vedení veřejné telekomunikační sítě, která je stavbou pod
označením Uherské Hradiště, Jaktáře – fy FORSCHNER, ÚPS) k pozemkům p.č. 3015/11; 3015/57;
3015/60; 3015/89; 3039/16; 3042/4; 3042/5 a 3150/12 v k.ú. Mařatice, a to pro Český Telecom a.s.,
Praha 3

•

uzavření darovací smlouvy s Občaským sdružením FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště na stavbu
fotbalového hřiště v k. ú. Mařatice

•

nabytí pozemku p.č. 92/6 o výměře 284 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od Milana Kašpaříka s tím, že bude
mít možnost přednostně získat byt za podmínek, které budou stanoveny jednotně pro všechny zájemce, v
nově vybudovaném bytovém domě na ulici Dlouhá

•

dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2002 následovně: Oblast školství, vědy a péče o mládež:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 30,0; Základní umělecká škola 40,0; Oblast sportovní: Tenisový
klub 30,0; TJ Mařatice – Východ 30,0; TJ Sokol UH 22,0; Celkem 152 tis. Kč

•

souborné stanovisko ke konceptu územního plánu města

•

návrh programu regenerace sídliště Mařatice - Východ

doporučila ZM vzít na vědomí
•

vrácení pozemků p.č. 3012/35 o výměře 834 m2 a p.č. 3013/20 o výměře 2627 m2 v k.ú. Mařatice Marii
Bednářové z Brna

schválila
•

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.8. 2000 s firmou B a B STYLE, spol. s r.o., Ostrava-Poruba,
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 291 m2 nacházejících se v I. a II. NP v přední části
objektu čp. 39, ul. Prostřední v Uh. Hradišti na dobu 5 let, tj. do 28.2. 2007

•

dotace, příspěvky a dary v prvním pololetí 2002 následovně (vše v tis. Kč): Oblast kultury: Cifra – folklórní
soubor 10,0; Knihovna BBB 20,0; Kunovjan - obč. sdružení 20,0; S. Klub Uh. Hradiště 15,0; Spolek přátel
Knihovny BBB 10,0; Pěvecký sbor Svatopluk, obč. sdružení 10,0; UH Senior Band, velký swingový
orchestr, o.s. 10,0; Oblast školství, vědy a péče o mládež: DUHA – Sdružení dětí a mládeže 5,0;
Gymnázium Uh. Hradiště 10,0; JUNÁK – Psohlavci 15,0; JUNÁK – středisko Hradišťská dvojka 10,0;
Okresní klub malých debrujárů 5,0; Rosnička a KUFR 10,0; Školní sportovní klub ZŠ Větrná 2,5; Oblast
ochrany životního prostředí: Český svaz včelařů 2,0; ROSNIČKA 10,0; Společnost pro trvale udržitelný
život 10,0; Oblast charitativní, humanitární a sociální: Dětský domov 5,0; Klub bechtěreviků 0,5; Klub
důchodců 15,0; Konfederace politických vězňů 10,0; Sdružení zdravotně postižených 5,0; Svaz postižených
civilizačními chorobami 10,0; Oblast sportovní: HC ITS 20,0; KUFR, obč. sdružení 10,0; Subbuteo Club
Tabar UH 2,0; TJ Juniorsko – výchovná společnost basketbalová 15,0; TJ Slovácká Slávia (Atletika I 15,0;
Atletika II 15,0; Házená 5,0; Jóga 2,0; Judo 4,0; Kulturistika 10,0; Šachy 2,0; Plavání 5,0; Squash 10,0;
Šerm 13,0); Zdena Vebrová 1,0; Veslařský klub MORÁVIA 20,0; Celkem 354 tis. Kč

•

zvýšení kapacity školní jídelny Základní školy, Uh. Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, ze 110 na 180
obědů

•

plán práce komisí na 1. pololetí 2002

schválila ke zveřejnění
•

pronájem s následným převodem nebytových prostor č. 3 o výměře 40,10 m2 v bytovém domě Štěpnická,
čp. 1260, Uh. Hradiště MVDr. Petru Hořavovi z Uh. Hradiště

navrhla
•

RNDr. Janu Petrželkovou jako zástupkyni města Uherské Hradiště do konkurzní komise na funkci ředitele
Dětského domova, Uh. Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313

jmenovala
•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy na hřišti v Uh.
Hradišti - Sadech“

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Východ“

•

komisi pro výběr vedoucího útvaru vnitřního auditu

vzala na vědomí
•

zprávu o činnosti komisí rady města za 4. čtvrtletí a 2. pololetí 2001 a zprávu o činnosti komise pro
umisťování obyvatel do Penzionu za 2. pololetí 2001

•

kontrolu plnění usnesení rady města za 4. čtvrtletí 2001

stanovila
•

termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2002

vyhlásila
•

výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho útvaru vnitřního auditu MěÚ Uh. Hradiště

