Usnesení z 53. schůze rady města konané dne 23.4.2002
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytové prostory č. 9 o výměře 32,20 m2 v objektu čp. 157/158, Masarykovo nám. v Uh.
Hradišti v následujícím pořadí: Mgr. Jan Skryja, Ivan Jankovič, ProNaZ - Zdeněk Pitra

•

přechod nájmu nebytových prostor garáže čp. 705, Rostislavova ulice, Uh. Hradiště na pí Marii
Vondráčkovou se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími ze stávající nájemní smlouvy

•

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 520, Jarošov – Louky s Janem
Hanákem, a to dohodou ke dni 30.4.2002

•

slevu ve výši 2.000,- Kč za dodávku tepla v topné sezóně 2000/2001 v bytě č. 3. čp. 520 v Jarošově Louky pro nájemce Josefa Horňáka

•

pronájem nebytových prostor v objektu Zimní stadion pro HC UH, o. s. Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057,
686 01 Uherské Hradiště, pro provozování ledního hokeje na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou;
výpověď musí být podána k datu zahájení sezóny, tj. 31.7. běžného roku

•

pronájem níže uvedených ploch v objektu Zimní stadion pro umístění reklam pro HC UH, o. s. Uherské
Hradiště, Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou; výpověď
musí být podána k datu zahájení sezóny, tj. 31.7. běžného roku (a - ledová plocha, b - mantinely ledové
plochy mimo průhledné nástavby, c - prostory hráčských střídaček, d - stěny jižní a severní tribuny v části
nad balkóny v I. a II. poschodí, e - na stropní konstrukci zavěšené volně do prostoru - oboustranné - v
počtu 6 kusů). Podmínky umístění reklamy: reklamy pevně spojeny s podkladem mohou být v případech a.
a b.; v ostatních případech musí být reklamy zhotoveny na podkladu z umělé hmoty a připevněny na
nosnou konstrukci; reklamy nesmí zakrývat provozní a bezpečnostní nápisy (např. „Nouzový východ”,
„Zákaz kouření”, označení názvů tribun a balkónů, apod.); bezúplatně budou instalovány reklamní nápisy
„Město Uherské Hradiště – sponzor ledního hokeje” a „HRATES, a.s. Uh. Hradiště – provozovatel zimního
stadiónu” na ledové ploše 2x 1 kus

•

pronájem nebytových prostor – šatny o výměře cca 53 m2 v objektu Zimní stadion TJ Slovácké Slavii oddíl krasobruslení na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou; výpověď musí být podána k datu zahájení
sezóny, tj. 31.7. běžného roku

•

pronájem nebytových prostor – hokejová prodejna o výměře cca 53,6 m2 v objektu Zimní stadion
Břetislavu Dleštíkovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor – masáže o výměře cca 22 m2 v objektu Zimní stadion Miriam Jančíkové na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor pivnice o celkové výměře cca 184 m2 v objektu Zimní stadion Barboře
Kuželové na dobu určitou po dobu 29 dnů, a to od 1.5.2002

•

změnu svého usnesení č. 630/36 ze dne 23. ledna 2001 v bodě 1., a to následovně: původní znění:
pronájem objektu čp. 130, „Stará radnice” v ulici Prostřední, Uh. Hradiště včetně venkovní zahrádky, ale
bez prostor diskotékového klubu Radku Komárkovi, a to na dobu určitou tří let; nové znění: pronájem
objektu čp. 130, „Stará radnice” v ulici Prostřední, Uh. Hradiště včetně vinárny a venkovní zahrádky, ale
bez prostor diskotékového klubu Radku Komárkovi, a to na dobu určitou 10 let za dalších podmínek

•

obsazení bytu č. 8, v domě č.p. 806, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, o velikosti 2+1, schváleným
žadatelem o nájem městského bytu

•

vyhodnocení nabídek na pronájem zadluženého bytu č. 2, v domě č.p. 455, ul. Dukelských Hrdinů, Uherské
Hradiště, velikost bytu 2+1, dlužná částka 22.539,- Kč, v tomto pořadí: 1- Čánská Irena, 2 - Kočenda Jiří,
3 - Kamarádová Ivana

•

vyhodnocení nabídek na pronájem zadluženého bytu č. 1, v domě č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské
Hradiště, velikost bytu 1+1, dlužná částka 44.381,- Kč, v tomto pořadí: 1- Šustková Marie, 2 - Obdržálek
David, 3. Mullerová Monika

•

vyhodnocení nabídek na pronájem zadluženého bytu č. 8, v domě č.p. 1059, ul. Štěpnická, Uherské
Hradiště, velikost bytu 0+1, dlužná částka 64.793,- Kč, v tomto pořadí: 1. Obdržálek David, 2. Mullerová
Monika, 3. Halámková Vanda

•

nabídku České pojišťovny a.s. jako nejvhodnější nabídku na podanou výzvu na pojištění majetku města.
Smlouva, týkající se pojištění majetku města a odpovědnosti za způsobenou škodu, bude uzavřena na dobu
jednoho roku s možností prolongace. Pověřila starostu města podpisem smluvních dokumentů s Českou
pojišťovnou a.s.

•

program Hradišťského kulturního léta 2002 včetně festivalu dobré nálady – předkola Trnkobraní s vysíláním
Radia KISS Publikum ve dnech 27. – 28. června 2002 a Slováckého vinobraní dne 31. 8. 2002

•

vyhlášení soutěže „Okna roku 2002”, stanovení kritérií pro hodnocení soutěže, složení výběrové komise pro
vyhodnocení výsledků soutěže

•

žádost firmy HRATES o rozšíření počtu sloupů VO k pronájmu pro vyvěšení plakátovacích ploch Horizont a s
tím související dodatek smlouvy č. 5/02 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 15.června 1999 mezi
městem Uherské Hradiště a firmou HRATES, a.s.

•

Firmu HRATES, a.s., jako zhotovitele díla „Předlažba chodníku v ul. J. E. Purkyně – II. etapa”

•

výsledek výběrové řízení provedeného na základě § 49 b zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v
platném znění na akci „Rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení na ZŠ nám. Míru v Uherském Hradišti – II.
etapa“, vybraný uchazeč: Ing. Jiří Křen – TRADIX Staré Město

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č.
199/1994 Sb., v platném znění na akci „II. etapa – atletický areál v Uherském Hradišti – dokončení“,
vybraný uchazeč: STAMOS, spol. s r.o., Uh. Hradiště

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49b zákona o veřejných zakázkách č. 199/1999 Sb.
ve znění pozdějších změn na akci: „Střežení uvolněného vojenského areálu kasáren, majetku města
Uherského Hradiště“, vybraný uchazeč: Bezpečnostní služba GAN, spol. s r.o., Uherské Hradiště – Mařatice,
na dobu max. dvou let s výpovědní lhůtou 3 měsíce

souhlasila
•

s podnájmem nebytových prostor v objektu čp. 41, ul. Prostřední, Uh. Hradiště společnosti NATOUR s.r.o.,
Uh. Hradiště pro ing. Andreu Uhrovou

•

s vybudováním vinárny pro hosty letní zahrádky v prostoru zázemí Staré radnice s tím, že nájemní smlouva
na tuto vinárnu bude uzavřena na dobu určitou 10 let

•

se jmenováním ing. Jiřího Králíka ředitelem Letní filmové školy 2002

•

s výjimkou z počtu žáků na Základní škole, Uherské Hradiště-Vésky Na Krajině 44, pro školní rok
2002/2003

•

s doplatkem finančních prostředků do nenaplněného počtu 26 žáků na Základní škole, Uherské HradištěVésky, Na Krajině 44, pro školní rok 2002/2003

•

s převzetím záštity a spolupořadatelstvím mezinárodní vědecké konference agrárních historiků

zrušila
•

své usnesení č. 951/52 ze dne 19. března 2002 v bodě 16. týkající se pronájmu s následným převodem
nebytových prostor č. 3 o výměře 40,10 m2 v BD Štěpnická čp. 1260, Uh. Hradiště MVDr. Petru Hořavovi

•

termín konání 54. schůze RM dne 7.5. 2002

odložila
•

pronájem části pozemku p.č. 1347 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

doporučila ZM ke schválení
•

převod spoluvlastnického podílu (id. 22/720) města Uh. Hradiště k pozemkům p.č. 3010/9 o výměře 397
m2; 3010/46 o výměře 60 m2; 3010/18 o výměře 560 m2 a převod p.č. 3010/47 o výměře 100 m2; vše v
k.ú. Mařatice – lok. Flíčky MUDr. Igoru Stanclovi, Csc., Ing. Darině Stanclové za kupní cenu dle znaleckého
posudku, nejméně však 150,- Kč/m2

•

převod spoluvlastnického podílu (id. 22/720) města Uh. Hradiště k pozemkům p.č. 3010/12 o výměře 777
m2; 3010/23 o výměře 47 m2; a převod p.č. 3010/62 o výměře 111 m2; vše v k.ú. Mařatice - lokalita
Flíčky manželům Miroslavu a Gabriele Ostrožíkovým za kupní cenu dle znaleckého posudku, nejméně však
150,- Kč/m2

•

převod spoluvlastnického podílu města Uh. Hradiště k pozemkům p.č. 3010/7 o výměře 1428 m2; 3010/8
o výměře 291 m2; 3010/40 o výměře 994 m2; 3010/42 o výměře 289 m2; 3010/43 o výměře 149 m2;
3010/44 o výměře 70 m2; převod pozemků p.č. 3010/41 o výměře 255 m2; 3010/45 o výměře 80 m2;
vše v k.ú. Mařatice – lok. Flíčky Marku Burdovi za kupní cenu dle znaleckého posudku, nejméně však 150,Kč/m2

•

převod pozemku p.č. 241/4 o výměře 8 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Josefu Feldváblovi, a to za cenu 500,Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem

•

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

•

přechod pozemků st.p.č. 1893, st.p.č. 1894, st.p.č. 1895, st.p.č. 1557/1, st.p.č. 1572 a st.p.č. 1526 v k.ú.
Uh. Hradiště nacházejících se pod bytovým domem SBD Slovácko do vlastnictví státu formou souhlasného
prohlášení

•

podání přihlášky do výběrového řízení na pořádání konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska v roce 2003

schválila ke zveřejnění

•

převod části pozemku p.č. 2048/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Mařatice Věře Vyhlídalové

•

převod pozemku p.č. 437/127 o výměře 110 m2 v k.ú. Mařatice Petru Orlíkovi

•

pronájem části pozemků p.č. 423/3 o výměře 1839 m2, p.č. 423/2 o výměře 903 m2, p.č. 435/2 o výměře
cca 120 m2, p.č. 430/1 o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Sady

•

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

•

pronájem travnaté plochy fotbalového hřiště o rozměrech 50 x 100 m včetně všech jeho součástí a
příslušenství v k.ú. Mařatice – lok. Východ

•

směnu pozemků p.č. 3844/158 o výměře 2426 m2 z majetku města Kunovice za pozemky p.č. 3936/2,
3937/2, 3947, 3949 o celkové výměře 2.883 m2 z majetku města Uh. Hradiště, vše v k.ú. Kunovice

vzala na vědomí
•

aktuální stav příprav Letní filmové školy 2002 v Uh. Hradišti

•

vyhodnocení zimní údržby v zimním období 2001-2002

•

zprávu o stavu požární ochrany ve městě v roce 2001

jmenovala
•

Ing. Romana Kapustu zástupcem města Uherské Hradiště pro ekonomiku Letní filmové školy 2002

•

Martu Ondrovou zástupkyní města Uherské Hradiště pro organizační záležitosti Letní filmové školy 2002

•

Radka Komárka do funkce člena komise cestovního ruchu s účinností od 23. 4. 2002

•

JUDr. Danu Šilhavíkovou do funkce vedoucí právního odboru Městského úřadu v Uherském Hradišti s
účinností od 3. 6. 2002

odvolala
•

Michala Bakalíka z funkce člena komise cestovního ruchu s účinností od 23. 4. 2002

stanovila
•

počet zaměstnanců města zařazených v Městském úřadu Uherské Hradiště na 123 s účinností od 1. května
2002 z důvodů navýšení počtu pracovníků odboru správy majetku města na 10

•

termín konání 54. schůze na den 14. května 2002

•

55.schůzi rady města, konanou dne 21. května 2002, jako výchozí schůzi rady města se zahájením
zasedání v 8,00 hodin

