Usnesení z 58. schůze rady města konané dne 27.8. 2002
Rada města po projednání
doporučila ZM
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první pololetí 2002

•

schválit ukončení likvidace společnosti Služby města Uherské Hradiště, státní podnik v likvidaci, ke dni
1.10.2002

•

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška 9/1998 ze dne 18.
srpna 1998, O prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště ve znění
obecně závazné vyhlášky 5/1999 ze dne 30. března 1999

vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2002

•

průběh likvidace státního podniku Služby města Uh. Hradiště v I. pololetí 2002

•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců R.K.Servis, spol. s r.o. a HRATES, a.s. za I.
pololetí 2002

•

informaci o funkčnosti rekonstruovaného systému vytápění v kině Hvězda

•

nové složení rad Základních škol UNESCO, Sportovní, Za Alejí za zákonné zástupce žáků a za pracovníky
školy

•

zprávu o realizaci investičních akcí za I. pololetí roku 2002

•

kontrolu plnění usnesení rady města za 2. čtvrtletí 2002

schválila
•

pronájem nebytových prostor o výměře 77,76 m2, nacházejících se ve III. NP levé části obj. čp. 157/158,
Masarykovo nám. v Uh. Hradišti firmě HSK spol. s r.o., Uh. Hradiště, a to na dobu určitou od 1.8.2002 do
30.7.2003

•

rozšíření smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 27.3.2000 se stavebním bytovým družstvem SLOVÁCKO,
Uherské Hradiště, a to o část pozemku p.č. 544/207 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Uh.Hradiště

•

pronájem nefunkčního cihelného komínu u areálu bývalých jatek, Moravní náměstí v Uherském Hradišti,
společnosti INPOST, spol. s r.o., Uherské Hradiště, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za
účelem umístění reklamního poutače

•

pronájem nebytových prostor o výměře 48,01 m2 ve III. NP objektu čp. 293, Palackého nám. v Uh.
Hradišti Společnosti pro trvale udržitelný život – Bílé Karpaty, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou

•

změnu svého usnesení č. 934/51 ze dne 5.března 2002 v bodě 7

•

změnu svého usnesení č. 1037/57 ze dne 9. července 2002 v bodě 3

•

pronájem nebytových prostor o výměře 32 m2 ve III. NP pravé části objektu č.p. 157/158, Masarykovo
nám. v Uh. Hradišti ČR – kancelář Poslanecké sněmovny, Praha 1, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou za účelem zřízení regionální poslanecké kanceláře

•

smlouvu „O vytvoření díla a licenční smlouvu“ (jednotný vizuální styl města) uzavřenou mezi městem
Uherské Hradiště a Mgr. Dušanem Wolfem s těmito úpravami: z textu se vypouští odstavce 6.5 a 6.6 a z
přílohy č. 1 se vypouští z oddílu BII. návrh značky na dopravních prostředcích MěÚ a propagační předměty

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49 b) zákona o veřejných zakázkách č. 199/94 Sb. v
platném znění, na akci: „Parkoviště Na Stavidle“. Vybraný uchazeč: SVS Correct, spol. s r.o., Bílovice

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49 b) zákona o veřejných zakázkách č. 199/94 Sb. v
platném znění, na akci: „Oprava střechy sportovní haly“. Vybraný uchazeč: DVS line, a.s., Uherské
Hradiště

•

výsledek výběrového řízení provedeného na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách č. 199/94 Sb. v
platném znění, na akci: „Oprava střechy kina Mír“. Vybraný uchazeč: DVS line, a.s., Uherské Hradiště

•

firmu STRABAG, a.s., jako zhotovitele akce „Oprava silnice III/50014 Uherské Hradiště – Sady –
CHODNÍKY“

•

nákup díla Rudy Kubíčka – Pozdravná adresa k šedesátinám Bohuslava Grebeníčka, předsedy MNV v roce
1945, od Rudolfa Kubíčka ml. z Uh. Hradiště

nesouhlasila
•

s podnájmem nebytových prostor „vinárny Hvězda“ v obj. čp. 951, nám. Míru v Uh. Hradišti společnosti
GEMINI TREKING s.r.o. pro pana Pohořského

•

s použitím znaku města Uherské Hradiště na samolepkách „PATRIOT“

zrušila
•

své usnesení 1002/55 ze dne 21. května 2002 v bodě 3. týkající se pronájmu nebytových prostor v objektu
zimního stadionu – restaurace SOŠ, SOU a Učiliště služeb a společného stravování s.r.o.

doporučila ZM schválit
•

bezúplatné nabytí pozemků nacházejících se v areálu cvičiště Rochus od České republiky – Ministerstva
obrany

•

převod pozemku p.č. 476/46 o výměře 2170 m2 v k.ú. Sady firmě Jana Jandásková – TONJA - okrasné
zahradnictví, Sady

•

směnu pozemku p.č. 868/64 o výměře 204 m2 z majetku manželů Jany a Jaroslava Řezníčkových z Uh.
Brodu za pozemky p.č. 867/1 o výměře 62 m2 a p.č. 867/2 o výměře 142 m2 z majetku města, vše v k.ú.
Míkovice

•

převod pozemků p.č. 536/10 o výměře 12 m2 a části pozemku p.č. 536/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Jarošov Zbyňku Vaňkovi ze Starého Města

•

převod části pozemku p.č. 775/7 a p.č. 787/1 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Jarošov společnosti
CATDESIGN CZ, s.r.o., Uh. Hradiště

•

prodej bytu č. 33 v domě č.p. 1257, ul. J.E. Purkyně, Uherské Hradiště Miroslavu Háblovi a prodej bytu č.
34 v domě č.p. 1258, ul. J.E.Purkyně, Uherské Hradiště Bronislavu Háblovi za podmínek zveřejněných v
roce 2000 pro prodej bytů v bytovém domě Štěpnická s tím, že rozdíl mezi kupní cenou a nevyčerpaným
předplaceným nájemných uhradí před podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

•

převod pozemku p.č. 547/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Jarošov Šárce Zemánkové z Jarošova

•

převod části pozemku p.č. 651/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Vratislavu Zelnitiusovi z Uh.
Hradiště

•

převod pozemků p.č. 104 o výměře 171 m2, p.č. 112/2 o výměře 3953 m2 a p.č. 115/3 o výměře 564 m2
v k.ú. Jarošov Karlu Krausovi z Prahy

•

nabytí pozemku p.č. 2663/4 o výměře 733m2 v k.ú. Buchlovice od Zdenky Kučíkové z Buchlovic

•

řešení právní subjektivity základních a mateřských škol organizačních složek města v souladu s
předloženým návrhem: zrušit k 31. prosinci 2002 základní a mateřské školy, které jsou dosud
organizačními složkami města: Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55;
Základní škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200; Základní škola, Uherské Hradiště – Vésky, Na
Krajině 44; Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 539; Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943; Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838; Mateřská škola s
křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838; Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111;
Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, Lomená 1380; Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy
1006; Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982; Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov,
Markov 416; Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251; Mateřská škola, Uherské Hradiště
– Sady, Vřesová 50

•

zřídit od 1. ledna 2003 Základní školu T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55, jako
příspěvkovou organizaci města

•

zřídit od 1. ledna 2003 Základní školu, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, společně s mateřskou
školou v Uh. Hradišti – Jarošov, Markov 416, jako příspěvkovou organizaci města

•

Základní škola, Uherské Hradiště – Vésky, Na Krajině 44, se stane od 1. ledna 2003 odloučeným
pracovištěm Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p. o.

•

Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, Lomená 1380, se stane od 1. ledna 2003 součástí p. o.
Základní škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

•

zřídit od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 s
těmito odloučenými pracovišti: Uherské Hradiště, Komenského náměstí 539; Uherské Hradiště, Husova
838; Uherské Hradiště, Štěpnická 1111; Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006; Uherské Hradiště, 28. října
982; Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50; Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251

nedoporučila ZM ke schválení
•

pronájem příp. převod pozemku p.č. 429 o výměře 20 m2 v k.ú. Jarošov Ing. Karlu a Alici Herůdkovým z
Jarošova

•

převod pozemku p.č. 1059/29 o výměře 262 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Zdeňce a Pavlu Kokavcovým z Uh.
Hradiště za kupní cenu 400 Kč/m2

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části plochy oplocení (souběžného s ulicí Sokolovskou) areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti za
účelem umístění reklamy

•

pronájem nebytových prostor v obj. sportovní haly, nám. Míru 860, Uh. Hradiště za účelem výstavby
„Bowling centra“ v suterénu pravého křídla haly

•

převod pozemku st.p.č. 1451 o výměře 20 m2 v k.ú. Uh. Hradiště manželům MUDr. Zdeňku a Evě
Šigutovým z Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor – restaurace s kuchyní v objektu zimního stadionu v Uh. Hradiště v rozsahu
nezbytně nutném a s podmínkou ponechání stávajícího stavu prostor do dořešení koncepce předmětného
objektu

•

záměr města na pronájem 4 nově vybudovaných bytů v domě č.p. 41, Zelný trh v Uh. Hradišti
následujícího znění: Město Uh. Hradiště nabízí k pronájmu 4 nově vybudované byty o velikosti 2 + 1, o
výměře cca 50m2 v domě č.p. 41, Zelný trh v Uh. Hradišti. Na základě výběrového řízení město Uherské
Hradiště pronajme byt tomu z uchazečů, který je občanem ČR a nabídne nejvyšší finanční částku (v Kč),
jako zálohu na nájemné za uvedenou bytovou jednotku. V případě nabídek na více bytů, uchazeč musí určit
pořadí jednotlivých bytů. Podmínka pro účast ve výběrovém řízení: nabídka částky odpovídající minimálně
výši 12-ti násobku měsíčního nájemného (měsíční nájemné činí cca 39 Kč/m2 podlahové plochy). Termíny
prohlídek bytových jednotek: středa 25. září 2002 od 15,30 do 16,30 hodin. Zároveň schvaluje pravidla pro
pronájem 4 nově vybudovaných bytů, v domě č.p. 41 a pověřuje majetkovou komisi provedením
výběrového řízení na pronájem těchto bytů v domě č.p. 41

jmenovala
•

tyto zástupce do rad škol za zřizovatele: do rady ZŠ UNESCO, Komenského nám. 350, Uh. Hradiště: RNDr.
Jaroslava Bičana Ing. Ivanu Hájkovou, Ing. Zdeňka Hrdinu, Annu Konvalinkovou, Ing. Helenu Vajdíkovou;
do rady ZŠ Sportovní 777, Uh. Hradiště: Miroslavu Novotnou, Květoslava Tichavského, Ing. Karla Vaculíka;
do rady ZŠ Za Alejí 1072, Uh. Hradiště: Marii Škopíkovou, Alenu Vrtalovou, Ing. Blanku Zálešákovou

•

výběrovou komisi pro výběr dodavatele „Městského kamerového systému“ ve složení: Ing. Jaroslav Ježo –
předseda, členové: Ing. Ladislav Šupka, Ing. Richard Janíček, Petr Psík, Ing. Jiří Paluřík, PhDr. Ivo Frolec,
Pplk JUDr. Miroslav Habáník, náhradník: Ing. Karel Vaculík

navrhla
•

místostarostu Ing. Libora Karáska jako zástupce do DR HC, občanské sdružení

