Usnesení z 5. schůze rady města konané dne 21.1.2003
Rada města Uherské Hradiště
doporučila ZM
•

schválit rozpočet města na rok 2003 takto: příjmy 691.100,4 tis. Kč, běžné výdaje 577.507,9 tis. Kč,
kapitálové výdaje 177.936,9 tis. Kč, financování 64.344,4 tis. Kč. Schodek rozpočtu města bude vypořádán
těmito financujícími položkami: dočerpáním úvěru Volksbank CZ a.s. ve výši 20.000,0 tis. Kč, snížení
portfolia u správců cenných papírů ve výši 57.000,0 tis. Kč, změnou stavu dlouhodobých půjček města –
23.348,8 tis. Kč, snížením finančních prostředků města ve výši 10.693,2 tis. Kč

•

schválit rozpočtový výhled města na období 2004 až 2008 takto: rok 2004 (příjmy celkem 636.153,0 tis.
Kč; běžné výdaje 580.706,3 tis. Kč; kapitálové výdaje 109.102,9 tis. Kč; financování 53.656,2 tis. Kč;
nové úvěry 14.000,0 tis. Kč), rok 2005 (příjmy celkem 643.708,0; běžné výdaje 591.268,7; kapitálové
výdaje 65.663,7; financování 13.224,4; nové úvěry 28.000,0), rok 2006 (příjmy celkem 622.050,8; běžné
výdaje 603,668,5; kapitálové výdaje 66.065,7; financování 47.683,4; nové úvěry 68.000,0), rok 2007
(příjmy celkem 627.720,9; běžné výdaje 616.584,9; kapitálové výdaje 57.739,8; financování 47.683,8;
nové úvěry 75.000,0), rok 2008 (příjmy celkem 636.453,4; běžné výdaje 627.441,6; kapitálové výdaje
67.122,2; financování 58.110,4; nové úvěry 68.000,0)

•

uložit radě města předložit rozpočet na rok 2004 a rozpočtový výhled na období 2005 – 2009 upravený tak,
aby podíl běžných výdajů na běžných příjmech nepřekročil 95 %. Termín do konce roku 2003

•

schválit Studii konverze areálu bývalých kasáren

•

vzít na vědomí Sociologický průzkum názorů obyvatel Uherského Hradiště

•

schválit prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor o výměře 100 m2 v objektu č.p. 441,
Palackého nám. v Uh. Hradišti HAFAB, Hana Abdulrahman, a to za měsíce srpen a září 2002 z důvodu
probíhající rekonstrukce objektu

•

schválit prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor o výměře 85 m2 v objektu č.p. 441,
Palackého nám. v Uh. Hradišti Jitce Pavlíkové, a to za měsíce srpen a září 2002 z důvodu probíhající
rekonstrukce objektu

•

přechod pozemků nacházejících se pod BD SBD Slovácko do vlastnictví státu formou souhlasného
prohlášení

•

směnu pozemků p.č. 44/5 o výměře 60 m2, p.č. 1325/1 o výměře 204m2 z majetku ZZN POMORAVÍ a.s.,
Velkomoravská 77, Hodonín za pozemky p.č. 1277/4 o výměře 199 m2 a p.č. 440/9 o výměře 228 m2 s
tím, že rozdíl výměry bude doplacen městu za cenu dle znaleckého posudku

•

schválit vstup města Uherské Hradiště do následujících honebních společností: Jarošov, Podolí, Uh.
Hradiště, Kněžpole, Mistřice

•

vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.16/2001
O místních poplatcích

schválila
•

změnu rozpočtu příspěvkové organizace Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana tak, že příspěvek města i
náklady organizace se zvyšují o 1.593 tis. Kč. Změna rozpočtu je platná až po schválení příspěvku v
rozpočtu města na rok 2003

•

prodloužení termínu čerpání úvěru poskytnutého Richardu Kryštofovi dle smlouvy č. 5/2001 FŽP. Úvěr je
možné čerpat nejpozději do 19. května 2003

•

výběr zpracovatele koncepce využití Městského sportovního areálu – SAURA, s. r. o., Brandlova 4, Brno,
zastoupená jednatelem ing. Jaromírem Stejskalem

•

pronájem části plochy oplocení areálu bývalých vojenských kasáren v Uh. Hradišti za účelem umístění
reklamy společnosti KAMEX spol. s r.o., Uherské Hradiště, a to na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní
lhůtou

•

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené 13.8. 2001 na pronájem pozemků p.č. 25/3 o výměře 440 m2,
25/7 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 25/21 o cca 650 m2 v k.ú. Uh. Hradiště včetně stavby
parkoviště s Dobromilou Foltýnovou, Uh. Hradiště, na dobu určitou do doby zahájení výstavby, nejdéle
však do konce roku 2003

•

přechod nájmu nebytových prostor o výměře 18,56 m2 v přízemí objektu Stará radnice v ulici Prostřední
č.p. 130, Uherské Hradiště z Michala Drábečka na sdružení Libor Dostál a Miroslav Kužela, a to se všemi
právy a povinnostmi vyplývajícími ze stávající nájemní smlouvy

•

změnu svého usnesení č. 1037/57 ze dne 9. července 2002 v bodě 2., týkajícího se uzavření nájemní
smlouvy s ing. Radovanem Jelínkem na pronájem nebytových prostor – sauny v objektu zimního stadionu

•

zahraniční služební cestu na mezinárodní veletrh cestovního ruchu Slovakiotour Bratislava pro: Martu
Ondrovou, pověřenou vedením odboru kultury a cestovního ruchu, ve dnech 16. – 19. ledna 2003;

Květoslava Tichavského, místostarostu, ve dnech 16. – 17. ledna 2003; Jiřího Kapitána, řidiče, ve dnech
16. – 19. ledna 2003, včetně úhrady nákladů na ubytování, stravné, kapesné a pojištění léčebných výloh
•

jednodenní zahraniční služební cestu pro: ing. Libora Karáska, starostu, dne 16. ledna 2003; ing. Hanu
Doupovcovou, místostarostku, dne 17. ledna 2003, Evžena Uhra, místostarostu, dne 17. ledna 2003,
Mgr.Josefa Botka, tajemníka MěÚ, dne 17. ledna 2003, včetně úhrady nákladů na stravné, kapesné a
pojištění léčebných výloh

•

udělení Zvláštní ceny při příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uh.
Hradiště za rok 2002 pro kategorii Zvláštní cena Františkovi Tejnilovi

•

dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s obcí Bílovice, okr. Uherské Hradiště podle předloženého
návrhu

vzala na vědomí
•

informaci o spolupráci s Českou pojišťovnou od 1.5. 2002 a její návrh na uzavření dodatku č.004,
znamenající ukončení pojistné smlouvy pro živelní pojištění k 30.4. 2003

•

vyjádření obyvatel města k odpovědi na petici a s c h v á l i l a znění odpovědi dle předloženého návrhu

schválila ke zveřejnění

•

přechod nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1156, Štěpnice, Uh. Hradiště ze stávajícího nájemce,
Marie Vondrové, na dceru Lenku Ševčíkovou se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z již uzavřené
nájemné smlouvy

udělila souhlas
•

s podnájmem nebytových prostor o výměře 1 m2 v I. NP obj. č.p. 35, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti
Josefu Janouškovi, Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště pro Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu

jmenovala
•

zástupcem města v honební společnosti Podolí ing. Jana Halámka a ruší tuto delegaci u ing. Libora Karáska

•

ing. Jana Slezáka členem komise kulturní

•

Michaelu Janíkovou tajemnicí místní komise Sady

•

Ludmilu Dovrtělovou členkou místní komise Vésky

•

Kamila Pulce členem komise kulturní

•

místostarostu Evžena Uhra členem redakční rady MIK s účinností od 1. února 2003

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál jižní tribuna“; předseda: Květoslav Tichavský – místostarosta; členové: Ing. Libor Karásek - starosta, ing.
Petr Taťák – člen RM, ing. Karel Vaculík - OIN, Evžen Uher – místostarosta, ing. Rostislav Novosad – SO,
ing. arch.Vladimír Graca – GG Archico; náhradník: ing. arch. Josef Hajduch – OA, ÚP a RR; tajemník: ing.
Eduard Prokeš - OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál severní tribuna“; předseda: Ing. Libor Karásek – starosta; členové: Květoslav Tichavský – místostarosta,
ing. Zdeněk Hrdina – člen ZM, ing. Bronislava Struhelková – OIN, ing. Hana Doupovcová – místostarostka,
RNDr. Jana Petrželková – členka ZM, ing. arch. Vladimír Graca – GG Archico; náhradník: ing. Karel Vaculík
– OIN; tajemník: ing. Eduard Prokeš – OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál trávník fotbalového hřiště“; předseda: Evžen Uher – místostarosta; členové: ing. Hana Doupovcová –
místostarostka, ing. Bohumil Janík - člen RM; ing. Bronislava Struhelková – OIN, ing. Jindřich Navrátil TDI, Kompletprojekt, Jaroslav Hastík – 1. FC SYNOT, ing. Jan Rýpal – GG Archico; náhradník: Květoslav
Tichavský – místostarosta; tajemník: ing. Eduard Prokeš – OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro zhotovitele veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál –
hlavní vstupy, zpevněné plochy“, předseda: Evžen Uher – místostarosta, členové: Květoslav Tichavský místostarosta, ing. Jaroslav Tarcala – člen ZM, ing. Karel Vaculík – OIN, ing. Jindřich Navrátil – TDI,
Kompletprojekt, ing. Libor Karásek – starosta, ing. arch. Vladimír Graca – GG Archico; náhradník: ing.
Bronislava Struhelková – OIN; tajemník: ing. Eduard Prokeš – OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Regenerace sídliště Východ“,
předseda: ing. Hana Doupovcová – místostarostka; členové: Evžen Uher – místostarosta, MUDr. Jiří
Jeřábek – člen ZM, František Mikulík – OIN, RNDr. Dagmar Zábranská – OŽP, Mgr. Josef Botek - tajemník,
ing. Stanislav Blaha – člen RM; náhradník: ing. arch. Josef Hajduch – OA, ÚP a RR; tajemník: ing. Eduard
Prokeš - OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Projektová dokumentace – dům
s pečovatelskou službou – kasárna“, předseda: ing. Hana Doupovcová - místostarostka, členové: Evžen
Uher – místostarosta, ing. arch. Aleš Holý – OA, ÚP, RR, Květoslava Zlatušková – OSSZ, Ing. Karel Vaculík

– OIN, Ing. Bohumil Janík – člen RM, Anna Konvalinková; náhradník: František Mikulík – OIN; Tajemník:
ing. Eduard Prokeš – OIN
•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky „Vozík na úpravu ledové plochy“,
předseda: Květoslav Tichavský – místostarosta, členové: Evžen Uher – místostarosta, ing. Richard Janíček
– člen RM, ing. Antonín Trháč – správce ZSM, PhDr. Rostislav Prchlík – člen ZM, ing. Helena Vajdíková –
OŠS; náhradník: František Zapletal – OIN; tajemník: ing. Eduard Prokeš - OIN

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál –
západní tribuna – slaboproud“, předseda: ing. Libor Karásek – starosta; členové: Květoslav Tichavský místostarosta, ing. Jindřich Navrátil – TDI, Kompletprojekt, ing. Bronislava Struhelková – OIN, Ing. Blanka
Zálešáková – členka ZM, Ing. Petr Taťák – člen RM, Evžen Uher – místostarosta; náhradník: ing. Karel
Vaculík – OIN; tajemník: ing. Eduard Prokeš - OIN

stanovila
•

nové členění odboru správních agend na tři oddělení a to: oddělení přestupkové agendy, oddělení správní a
vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a s c h v á l i l a
změnu části 5 přílohy 1 organizačního řádu (náplně činností odborů)

potvrdila
•

Mgr. Petra Švrčka ve funkci ředitele Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350

•

Mgr. Vladimíra Pipala ve funkci ředitele Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777

•

Mgr. Vratislava Brokla ve funkci ředitele Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072

•

Ing. Jiřího Durďáka ve funkci ředitele Základní školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063

pověřila
•

Jana Dudka k zahájení jednání o získání licence k vysílání programu „TV MIK“

•

starostu města ing. Libora Karáska schvalováním zahraničních služebních cest zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu a členů ZM v případě, že náklady spojené se služební cestou nepřesáhnout
částku 10.000 Kč na jednoho účastníka služební cesty

odvolala
•

Mgr. Igora Stránského z funkce člena kulturní komise

•

Boženu Jordánovou z funkce tajemnice místní komise Sady

•

ing. Petra Taťáka z redakční rady MIK

doporučila ZM stanovit
•

poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 „Schvalování účetních
dokladů a evidenci majetku“ ze dne 2.1. 2003 v platném znění

doporučila ZM schválit
•

neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
s platností od 12. listopadu 2002

•

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který vykonává funkci člena rady města, poskytnutí měsíčních
odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. s platností od 12. listopadu 2002

•

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který vykonává funkci předsedy komise rady města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. s platností od 1.ledna 2003

•

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který vykonává funkci předsedy výboru zastupitelstva města,
poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. s platností od 11.února 2003

•

neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnutí měsíční odměny v plné výši za každou funkci

navrhla
•

místostarostu Evžena Uhra do přípravného výboru „Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině“

•

ing. Libora Karáska, starostu města, jako zástupce města Uherské Hradiště do správní rady nadačního
fondu Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu

•

místostarostu Evžena Uhra jako zástupce města Uherské Hradiště do dozorčí rady 1. FC Synot, a.s.

