Usnesení z 10. schůze rady města konané dne 22. 4.2003
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

prodloužení platnosti pojistné smlouvy č. 606-56151-28 na pojištění majetku města, uzavřené s Českou
pojišťovnou a.s., Praha 1, do 31. 12. 2003 a pověřila starostu města uzavřením dodatku smlouvy

•

vyřazení objektu kasáren z pojištění proti záplavám a povodním

•

uzavření dodatku smlouvy se správcem cenných papírů, společností J&T Securities (Czech Republic), a.s.,
pouze v případě akceptování navržených podmínek

•

veřejnoprávní smlouvu, na základě které, podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, bude Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správních agend, vykonávat namísto
orgánů obce Staré Hutě, v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem
státní správy v oblasti přestupků, vymezených § 52 písm. a) a § 53 odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřila starostu města ing. Libora Karáska podpisem výše
uvedené veřejnoprávní smlouvy

•

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2002 mezi městem Uh. Hradiště
a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to budovy č.p. 1023 stojící
na parcele č. 1703, pozemku st.p.č. 1703 zastavěná plocha o výměře 284 m2, pozemku p.č. 286/3 o
výměře 1415 m2 /parkovací plochy/, vše v k.ú Uh. Hradiště

•

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2002 mezi městem Uh. Hradiště
a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to budovy č.p. 568 stojící
na stavební parcele č. 750, pozemku st.p.č. 750 zastavěná plocha o výměře 3984 m2, vše v k.ú. Uh.
Hradiště

•

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2002 mezi městem Uh. Hradiště
a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to budovy č.p. 1037 stojící
na stavební parcele č. 325/1, pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha o výměře 835 m2, vše v k.ú Uh.
Hradiště a pověřila starostu města Uh. Hradiště ing. Libora Karáska podpisem výše uvedených dodatků
smluv

•

pronájem nebytových prostor (kancelář č. 3) o výměře 17 m2 v objektu č.p. 293, Palackého nám. v Uh.
Hradišti Základní organizaci nedoslýchavých, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

•

prodloužení nájmu bytové prostory 3+1, nacházející se v objektu č.p. 311, Solná cesta, Uh. Hradiště –
Sady stávajícímu nájemci Schuwa – Konfektions spol. s r.o., se sídlem Solná cesta 311, Uh. Hradiště –
Sady, a to do 30.6.2003 s tím, že nájem bude ve výši neregulovaného nájemného

•

pronájem nebytových prostor o výměrách 15,70 m2, 23,20 m2, 26,80 m2, 25,20 m2 nacházejících se v I.
NP obj. čp. 433 , Svatováclavská ulice, Uh. Hradiště paní ing. Naděždě Valáškové na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 11 o výměře 18,50 m2 v objektu č.p. 293, Palackého náměstí,
Uh. Hradiště Sdružení dětí a mládeže pro volný čas a recesi DUHA-ÚSVIT, se sídlem Svatoplukova 288, Uh.
Hradiště, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 100 m2 v obj. č. 36 v areálu bývalých kasáren UH – EKO,
Chráněné dílně, Sokolovská 573, Uh. Hradiště, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 100 m2 v obj. č. 36 v areálu bývalých kasáren Adolfu a Petru
Pilařovým, Hrnčíře 109, Jalubí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 1035 m2 v objektu č. 18 v areálu bývalých kasáren Uh. Hradiště
společnosti YES computers s.r.o., Mariánské nám. 81, Uh. Hradiště, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 330 m2 v obj. č. 1 v areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti za
účelem umístění humanitárního skladu Oblastní charitě Uh. Hradiště, Velehradská 247, Uh. Hradiště, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

uzavření smlouvy o výpůjčce části objektu čp. 834 (požární stanice) o výměře 86,41 m2 nacházejícího se
na ul. B. Němcové v Uh. Hradišti s ČR – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, tř. T.Bati 3067
Zlín, za účelem zabezpečení plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 544/235 a p.č. 544/137 o celkové výměře cca 660 m2 v k.ú. Uh. Hradiště
Bytovému družstvu vlastníků Štěpnice - družstvo, Štěpnická 1046, Uh. Hradiště, za účelem zbudování
parkoviště osobních automobilů, a to po dobu životnosti stavby bytového domu č.p. 1045-1050, ke
kterému se parkoviště váže s tím, že musí být dodrženy požadavky architekta města

•

pronájem nebytových prostor o výměře cca 40 m2 (část kanceláře a skladových prostor) v proskleném
objektu severně od smuteční obřadní síně v Mařaticích společnosti HRATES a.s., Průmyslová 1153 Uh.
Hradiště, za účelem provozování pohřební služby, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

vyrovnání ceny, tj. uhrazení rozdílu doplatku daně z převodu nemovitostí vzniklého z důvodu účinnosti
vyhlášky č. 338/2001 Sb., Ludmile Zelinkové, Napajedla

•

nájem vyhlídkové části stožáru Excon, typ EXRL 42,6/4/3 (tj. točité schodiště pro výstup a sestup
veřejnosti s vlastní vyhlídkovou plošinou ve výšce 23,93 m a oplocený prostor pod věží) na objektu
základnové stanice Eurotelu s názvem „Uherské Hradiště – Rovnina“, umístěném na pozemku p.č. 1333/2 v
k.ú. Jarošov, a to na dobu určitou 19 let

•

změnu svého usnesení č. 109/8 ze dne 18. března 2003 v bodě 5

•

odměnu kronikářce města Haně Rathúské za zápis z roku 2001

•

smlouvu o výpůjčce s 1. FC SYNOT, a.s., Uh. Hradiště podle přiloženého návrhu

•

záměr na obnovu Programu rozvoje města Uh. Hradiště a uložila místostarostovi Evženu Uhrovi předložit
tento materiál na vědomí zastupitelstvu města Uh. Hradiště

•

v souladu s článkem 8 Řádu veřejného pohřebiště čestné hrobové místo pro JUDr. Františka Červínka na
pohřebišti v Uh. Hradišti – Mařaticích a bezúplatně je přidělila k užívání

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení na ZŠ
Sportovní 777 - IV. etapa“, provedeného na základě § 49 b zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 sb.
v platném znění. Vybraný uchazeč: ing. Jiří Křen – TRADIX, Huštěnovská 2004, Staré Město. Současně
rada pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní a rekreační areál - Hlavní vstupy, zpevněné
plochy“, provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 sb. v platném
znění. Vybraný uchazeč: Sdružení STAMOS s.r.o., Otakarova 108, Uh. Hradiště a PaPP s.r.o., Za Tratí 1154
Uh. Hradiště. Současně pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní a rekreační areál - Areál volejbalových kurtů“,
provedeného na základě § 49 a zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 sb. v platném znění. Vybraný
uchazeč: TUFÍR s.r.o., Na Příkopě 271, Uh. Hradiště – Míkovice. Současně pověřila starostu města
uzavřením smlouvy o dílo

neschválila
•

prominutí nájmu za měsíc leden 2003 za pronájem nebytových prostor v obj. č.p. 130, Prostřední ul. v Uh.
Hradiště Michalu Drábečkovi, Uherský Brod

•

snížení nájmu o 30 % v nebytových prostorách o celkové výměře 119,7 m2, Jarošov č.p. 519 v I. NP Janu
Hanákovi, Jarošov

jmenovala
•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na pojištění majetku města ve složení: předseda ing. Libor
Karásek, členové Evžen Uher, ing. Hana Doupovcová, ing. Ladislav Šupka, ing. Blanka Zálešáková, MUDr.
Jiří Jeřábek, ing. Vladimír Moštěk, tajemník ing. Ivana Hájková, náhradník Květoslav Tichavský, ing. Roman
Kapusta

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Drahy Jarošov“. Předseda: Květoslav Tichavský, členové: Ing. Pavel Šupka, PhDr. Rostislav Prchlík, ing. Radek
Hanačík, ing. Radim Šupka, ing. Jaroslav Tarcala, ing. Karel Vaculík, náhradník: ing. arch. Josef Hajduch,
tajemník: ing. Eduard Prokeš

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „ZS - realizace úprav z EA“.
Předseda: Květoslav Tichavský, členové: ing. Anton Trhač, ing. Jiří Durďák, ing. arch Aleš Holý, ing. Petr
Taťák, ing. Blanka Zálešáková, ing. Zdeněk Hrdina, MUDr. Petr Raška, náhradník: ing. Pavel Šupka,
tajemník: ing. Eduard Prokeš

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Fotbalový areál – sedačky“.
Předseda: Květoslav Tichavský, členové: Evžen Uher, ing. Libor Karásek, ing. Jindřich Navrátil, ing.
Bronislava Struhelková, ing. Petr Taťák, ing. Čestmír Šátek, náhradník: ing. Karel Vaculík, tajemník: ing.
Eduard Prokeš

•

Jiřinu Stroganovou z Uh. Hradiště členkou bytové komise

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky-zpracování studie a investičního záměru na
vybudování mimoúrovňového křížení železničního přejezdu s ul. Purkyňova v Uh. Hradišti a využití ploch v
okolí vlakového nádraží, zpracování projektové dokumentace dle studie a investičního záměru. Složení
komise: předseda Květoslav Tichavský, členové: Evžen Uher, ing. arch. Aleš Holý, ing. Karel Vaculík, ing.
Radim Šupka, ing. Radek Hanačík, ing. Jaroslav Tarcala, ing. Bohumil Janík, ing. Richard Janíček, tajemník:
ing. Eduard Prokeš, náhradník Dušan Pavlíček

odvolala
•

ing. Jana Adama z Uh. Hradiště - Mařatice z komise architektury a regenerace MPZ a místní komise
Mařatice – Východ

stanovila

•

pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

vzala na vědomí
•

vyhodnocení zimní údržby v zimním období 2002-2003

•

informace o zápisu do kroniky města za rok 2001

•

informaci k řešení statutárního zástupce ZŠ Větrná od 1. dubna 2003

•

investiční záměry na zainvestování lokalit U Řeky v Jarošově, Na Hraničkách v Mařaticích pro výstavbu
rodinných domků

•

informaci o pronájmu služebního bytu – Penzion, Kollárova 1243, Uh. Hradiště

•

kontrolu plnění usnesení za 1. čtvrtletí 2003

•

zprávu o činnosti komisí rady města za 1. čtvrtletí 2003

udělila souhlas
•

s podnájmem nebytových prostor č. 3 o výměře 32,6 m2 a skladových prostor o výměře 8,9 m2 v I. NP
objektu č.p. 1259, Uh. Hradiště – Štěpnice, pronajatých manželům Vondrovým, Uh. Hradiště pro Jarmilu
Malinovou, Uh. Hradiště

zrušila
•

své usnesení č. 1052/58 ze dne 27. srpna 2002, bod 3., a to ve znění: RM schvaluje pronájem nefunkčního
cihelného komínu u areálu bývalých jatek, Moravní náměstí v Uh. Hradišti společnosti INPOST, spol. s r.o.,
Havlíčkova 6, Uh. Hradiště, IČO: 00568023 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem
umístění reklamního poutače

doporučila ZM ke s chválení
•

nabytí pozemku p.č. 37 o výměře 92 m2 v k.ú. Míkovice n. O. od Jarmily a Drahomíry z Uh. Hradiště –
Míkovice za cenu dle znaleckého posudku

•

prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v ul. Husova 760, Uh. Hradiště Stanislavu
Tomancovi, Nivnice, a to do 31.3.2003 s podmínkou dokončení rekonstrukce v uvedeném termínu

•

zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 240/323 v k.ú. Staré Město

•

zrušení předkupního práva k pozemkům st.p.č. 1788 a p.č. 240/208 v k.ú. Staré Město

•

převod části pozemku p.č. 2065/1 o výměře 17 m2 v k.ú. Mařatice manželům Miladě a Antonínu Hájkovým
z Mařatic za cenu dle znaleckého posudku

•

převod pozemku p.č. 768/74 o výměře 45 m2 v k.ú. Míkovice n. O. Blance Knapové z Uh. Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 3012/75 o výměře 87 m2 v k.ú. Mařatice manželům Marcelu a Radce
Vašťákovým z Uh. Hradiště, a to za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem

•

doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Klubu kultury

do p o r u č i l a Z M
•

navrhnout valné hromadě společnosti CTZ, s.r.o. odvolat ing. Ladislava Šupku z funkce místopředsedy
dozorčí rady a navrhnout valné hromadě společnosti CTZ, s.r.o. jmenovat místostarostu města Evžena
Uhra místopředsedou dozorčí rady

doporučila
•

nadačnímu fondu – Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanále, nadační fond odvolat JUDr. Hanu
Havlínovou, bytem Uh. Ostroh, z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Baťův kanál,
o.p.s. a jmenovat JUDr. Danu Šilhavíkovou z Uh. Hradiště do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné
společnosti Baťův kanál, o.p.s.

nedoporučuje ZM ke schválení
•

převod pozemku p.č. 1059/29 o výměře 262 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Zdeňce a Pavlu Kokavcovým, Uh.
Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemků z majetku města, zastavěných garážemi, a to majitelům těchto garáží

•

směnu částí pozemků p.č. 3016/14 o výměře cca 140 m2 a p.č. 3/3 o výměře cca 10 m2 za část pozemku
p.č. 3016/11 o výměře cca 80 m2 z majetku města; vše v k.ú. Mařatice

•

převod částí pozemků p.č. 892/1 o výměře cca 40 m2 a p.č. 2065/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 670/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem vodohospodářského zařízení - kanalizace Jaktáře v k.ú. Mařatice a k.ú. Jarošov

•

pronájem pozemku p.č. 3807/13 o výměře 1923 m2, 3807/14 o výměře 822 m2, 3807/204 o výměře 814
m2 a p.č. 3807/205 o výměře 512 m2 v k.ú. Kunovice

•

převod části pozemku p.č. 1622/18 a pozemku p.č. 84/4 o celkové výměře cca 60 m2 v k.ú. Jarošov (lok.
Trpínky)

•

převod pozemku p.č. 1889/1 o výměře 2490 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 98/2 o výměře 59 m2 v k.ú. Jarošov

•

zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2065/3; 892/1; 800/392; 800/393; 800/394; 800/395;
800/396 v k.ú. Mařatice, spočívajícího ve zřízení a provozu podzemního vedení zařízení veřejné
telekomunikační sítě

•

pronájem pozemku p.č. 759 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Uh. Hradiště za účelem vybudování studny

•

pronájem časti komunikace o výměře cca 30 m2 nacházející se před provozovnou pizzerie – Mariánské
náměstí 81, Uh. Hradiště panu Claudio Rossi z Uh. Hradiště

•

převod ideálního podílu 22/720 z částí pozemků p.č. 1087/1 st. o výměře 5 m2, 1087/2 st. o výměře 29
m2, 3010/59 o výměře 204 m2, 3010/60 o výměře 105 m2, 3010/20 o výměře 138 m2, 3010/21 o
výměře 208 m2 -„ FLÍČKY“ v k.ú. Mařatice

•

převod, případně pronájem pozemků (nebo jejich částí) p.č. 1175/17 o výměře 690 m2, p.č. 1183 o
výměře 244 m2, p.č. 1187/407 o výměře 863 m2 v k.ú. Jarošov

•

převod, případně pronájem části pozemku p.č. 2065/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Mařatice za podmínky
zbudování výhybny pro auta

•

pronájem pozemku p.č. 2632 o výměře 60 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

převod pozemku, případně částí pozemku p.č. 959 o výměře 584 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebytových prostor Zimního stadionu ve II. patře, Uh. Hradiště

•

odprodej domu čp. 246, nacházejícího se na pozemku st.p.č. 209/2 v k.ú. Uh. Hradiště na Velehradské
třídě, Uh. Hradiště, včetně břemene již uzavřených nájemních smluv

•

podnájem nebytových prostor o výměře 17 m2 v I.NP obj. čp. 157/158 Masarykovo nám., Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor - skladové plochy o výměře 100 m2 v obj. č. 36 v areálu bývalých kasáren,
Uh. Hradiště

•

přechod nájmu nebytových prostor o výměře 43,36 m2 nacházejících se v domě č.p. 773, tř. M.
Malinovského Rostislavu Řezníčkovi z Uh. Hradiště, a to se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze
stávající nájemní smlouvy

•

výpůjčku pozemku p.č. 3063 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mařatice za účelem vybudování šesti podélných
parkovacích míst, a to po dobu životnosti stavby kliniky

•

podnájem vyhlídkové části stožáru Excon, typ EXRL 42,6/4/3 (tj. točité schodiště pro výstup a sestup
veřejnosti s vlastní vyhlídkovou plošinou ve výšce 23,93 m a oplocený prostor pod věží) na objektu
základnové stanice Eurotelu s názvem „Uherské Hradiště – Rovnina“ umístěném na pozemku p.č. 1333/2 v
k.ú. Jarošov

•

pronájem části věže objektu čp. 130, Prostřední ulice v Uh. Hradišti za účelem umístění zařízení
(retranslačního uzlu) určeného k přenosu signálu

