Usnesení z 12. schůze rady města konané dne 20.5.2003
Rada města Uherské Hradiště
odvolala
•

Ing. Helenu Vajdíkovou z funkce předsedkyně oborové inventarizační komise při OŠS, oblast tělovýchovy

•

Boženu Jordánovou z funkce člena oborové inventarizační komise při OVS

•

Dušana Pavlíčka z funkce člena oborové inventarizační komise při OŽP

•

Ing. Ladislava Šupku z funkce člena představenstva SHO

zřídila
•

odborovou inventarizační komisi při odboru dopravy

jmenovala
•

Petru Křiváčkovou do funkce předsedkyně oborové inventarizační komise při OŠS, oblast tělovýchovy

•

Vladimíru Halodovou do funkce členky oborové inventarizační komise při OVS

•

Ing. Tomáše Černého do funkce člena oborové inventarizační komise při OŽP

•

Dušana Pavlíčka do funkce předsedy oborové inventarizační komise při odboru dopravy

•

Olgu Grebeníčkovou do funkce členky oborové inventarizační komise při odboru dopravy

•

Věru Tanerovou do funkce členky oborové inventarizační komise při odboru dopravy

•

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky „Západní tribuna – interiér“.
Předseda: ing. Libor Karásek; členové: ing. Jindřich Navrátil (Kompletprojekt), ing. Bronislava Struhelková,
Jaroslav Hastík (1. FC SYNOT), Vítězslav Knot (1. FC SYNOT), Jaroslav Martinák (STINGS), ing. Petr Taťák,
ing. Stanislav Blaha, ing. Hana Doupovcová; náhradník: ing.arch. Aleš Holý, Anna Konvalinková; tajemník:
ing. Eduard Prokeš

•

výběrovou komisi pro výběr dodavatele „II. etapy městského kamerového systému“ ve složení: předseda:
ing. Libor Karásek; tajemník: ing. Jaroslav Ježo; členové: Evžen Uher, ing. Stanislav Blaha, ing. Jiří Paluřík,
ing. Karel Vaculík, pplk. JUDr. Miroslav Habáník, ing. Richard Janíček; náhradníci: Vlastimil Pauřík, ing.
Ferdinand Mrkvan

•

Ing. Libora Karáska, starostu města, členem představenstva SHO

•

komisi na vyhodnocení záměru pronájmu s možností předkupního práva nemovitostí „školská a ubytovací
zóna v objektu kasáren“. Předseda: ing. Libor Karásek; členové: Evžen Uher, ing. Hana Doupovcová,
Květoslav Tichavský, RNDr. Jana Petrželková, PhDr. Rostislav Prchlík, MUDr. Petr Raška, ing. arch. Aleš
Holý, Mgr. Josef Botek; tajemník: ing. Jiří Durďák

•

pracovní skupinu pro koordinaci projektu zóny školství a vzdělávání v areálu bývalých kasáren ve složení:
Evžen Uher – místostarosta města Uh. Hradiště, ing. Jiří Durďák – vedoucí odboru školství a sportu MěÚ
Uh. Hradiště, ing. arch. Aleš Holý – vedoucí odboru architektury, územního plánu a regionálního rozvoje
MěÚ Uh. Hradiště, ing. Vladimír Moštěk – vedoucí ekonomického odboru MěÚ Uh. Hradiště, ing. Richard
Janíček, ředitel Úřadu práce v Uh. Hradišti

schválila
•

zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2002 a závěry z jednání Škodní a Ústřední
inventarizační komise

•

odepsání 28 nedobytných pohledávek v celkovém objemu 56.374,- Kč

•

uzavření Mandátní smlouvy se společností Intrum Justita, s.r.o. o inkasu pohledávek a předání k inkasu
554 dlužníků za tuhý domovní odpad

•

rozpočty zřízených příspěvkových organizací

•

změnu textu dodatků ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor uzavřených mezi městem Uh. Hradiště a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, schválených usnesením rady
města Uh. Hradiště č. 136/10 ze dne 22. 4. 2003 a pověřila starostu města Uh. Hradiště ing. Libora
Karáska podpisem dodatků těchto smluv

•

obsazení bytu č. 6 o velikosti 1+1 a výměře 41,10 m2, nacházejícího se v domě (určeném k prodeji) čp.
669, ul. Rostislavova, Uh. Hradiště, a to žadatelem z pořadníku na nájem městských bytů

•

pronájem plynárenského zařízení „ZTV ulice Větrná, Uh. Hradiště – Sady objekt SO 05 – STL plynovod“
společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, na dobu určitou, a to do
31. 12. 2026 s výší nájmu 7.246,25 Kč/rok

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 1. 1999 na pronájem nebytových prostor o výměře 73 m2 v
objektu čp. 157/8, Masarykovo nám. v Uherském Hradišti s Jiřinou Mazurovou, Kadeřnictví EVA, k 30. 6.
2003

•

pronájem nebytových prostor o výměře 2 m2 v I. NP obj. č.p. 35, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti České
spořitelně a.s. se sídlem Praha 4, a to za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu

•

převzetí záštity města Uh. Hradiště nad akcí „Den s modrým majákem“

•

firmu HRATES, a.s. jako dodavatele díla „Rekonstrukce schodů v Uh. Hradišti Mařaticích“

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce stropu a oprava střechy MŠ Sady“,
provedeného na základě § 49 b zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění. Vybraný
uchazeč: STAVAKTIV s.r.o., Staré Město. Současně pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava střechy MŠ Komenského 539“ provedeného na
základě § 49 b zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění. Vybraný uchazeč: DVS line
a.s., Uh. Hradiště. Současně pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo

•

změnu usnesení č. 66/5 ze dne 21. ledna 2003

doporučila ZM
•

souhlasit s celoročním hospodařením města Uh. Hradiště za rok 2002, a to bez výhrad

•

schválit odepsání nedobytné pohledávky vůči Josefu Slavotínkovi za vodné a stočné v objektu Staré lázně,
ul. Dvořákova v celkové hodnotě 139.012,- Kč

•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2003

•

schválit změnu rozpočtu. Celkový rozpočet města na rok 2003 má tuto skladbu: příjmy celkem 709.185,1
tis. Kč, výdaje celkem 778.615,1 tis. Kč, financování 69.130,0 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 -19.174,3 tis. Kč, snížením finančních prostředků města ve výši 11.304,3 tis. Kč

•

vzít na vědomí zájem města na zahájení činností, vedoucích ke vložení vodárenského majetku města do
obchodní společnosti Slovácké vodovody a kanalizace, a.s.

•

stanovit radě města provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto
podmínek: musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města; schválit nový
kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné
respektovat podmínku a); provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích
letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu; veškerá provedená
rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu

zrušila
•

bod 2 schvalovací části usnesení rady města č. 133/10 ze dne 22. 4. 2003, který zní „Vyřazení objektu
kasáren v pojistné hodnotě 789.868 tis. Kč z pojištění proti záplavám a povodním“

doporučila ZM ke schválení
•

rozšíření obecně závazné vyhlášky č. 9/98 ze dne 18. srpna 1998, O prodeji budov, bytů a nebytových
prostor ve vlastnictví města Uh. Hradiště v platném znění o dům čp. 371, J. Blahoslava, Uh. Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 2065/2 o výměře cca 3 m2 a p.č. 2065/40 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Mařatice
Pavlu Bezděčkovi z Uh. Hradiště – Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 959 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice Jiřímu Pavlicovi, z Uh. Hradiště, a to za
cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem

•

směnu částí pozemků p.č. 653/15 o výměře 26 m2 a p.č. 653/9 o výměře 125 m2 z majetku města za část
pozemku st.p.č. 87 o výměře 64 m2 včetně hradeb z majetku společnosti HELIO, spol. s r.o., Uh. Hradiště;
vše v k.ú. Uherské Hradiště, a to bez doplatku

•

nabytí pozemku st.p.č. 328/1 o výměře 310 m2 a p.č. 328/2 o výměře 205 m2 v k.ú. Jarošov od
společnosti PaSB, a.s., Ústí nad Labem, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě s ing. Annou Žídkovou, bytem Praha – Jinočany, týkající se
směny části pozemku p.č. 6114/251 o výměře cca 96 m2 v k.ú. Staré Město z majetku města za část
pozemku p.č. 6114/47 o výměře cca 96 m2 v k.ú. Staré Město

•

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě s římskokatolickou farností Uh. Hradiště, týkající se směny
pozemku p.č. 6061/42 v k.ú. Staré Město z majetku města za pozemky p.č. 6112/505 – část o výměře
3218 m2; p.č. 6112/506 – část o výměře 877 m2; p.č. 6112/507 – část o výměře 1894 m2 v k.ú. Staré
Město

•

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) manželům Václavu a Janě Hejdovým z Uh. Hradiště, a to za kupní cenu dle znaleckého posudku

•

převod domů do osobního vlastnictví, v souvislosti a v souladu se schválenou obecně závaznou vyhláškou
města Uh. Hradiště č. 9/98 „O prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uh. Hradiště“
ze dne 18. 8. 1998 ve znění pozdějších změn a doplňků, a to následovně: převod domu čp. 759 ul. Jana
Žižky, Uh. Hradiště za kupní cenu 706.503,- Kč, převod domu čp. 143 ul. Krátká, Uh. Hradiště za kupní
cenu 1.496.089,- Kč, převod domu čp. 704 ul. Tůně, Uh. Hradiště za kupní cenu 1.633.877,- Kč, převod
domu čp. 415 ul. Na Morávce, Uh. Hradiště za kupní cenu 1.677.097,- Kč

•

smlouvu mezi městem Uh. Hradiště a Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1,343.800
Kč za účelem sdružení finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti v jednotlivých městech a
obcích na území Zlínského kraje

nedoporučila ZM ke schválení
•

nabytí pozemku p.č. 235/18 o výměře 723 m2 v k.ú. Sady (lokalita „U Podjezdu“)

schválila ke zveřejnění
•

podnájem nebytových prostor o výměře 25,84 m2 (prostor u vchodu do sálu) v obj. „Kino Hvězda“, nám.
Míru čp. 951, Uh. Hradiště, a to od 1. 5. 2003

•

převod části pozemku p.č. 2058/99 v k.ú. Mařatice majitelům sousedních pozemků výpůjčku části pozemku
p.č. 1347 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem části pozemku st.p.č. 952/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem částí pozemků p.č. 795/1 o výměře cca 90 m2 a p.č. 323/3 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Sady

•

zřízení věcného břemene spočívajícím v umístění vzdušníku na pozemku p.č. 813/1 o výměře 1933 m2 v
k.ú. Míkovice

•

výběrové řízení na zbudování infrastruktury pro poskytování datových telekomunikačních služeb v
budovách, které jsou majetkem města

•

pronájem nebytových prostor o výměře 73 m2 v objektu čp. 157/8, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti

•

směnu pozemků vše v k.ú. Mařatice: z majetku manželů Jitky a Víta Staňkových, z Uh. Hradiště pozemek
p.č. 3015/18 o výměře 1688 m2, z majetku manželů Josefa a Marie Horehleďových z Uh. Hradiště
pozemek p.č. 3015/42 o výměře 1917 m2 a pozemek p.č. 3015/41 o výměře 1687 m2, z majetku
Drahomíry Vlachynské z Uh. Hradiště pozemek p.č. 3015/43 o výměře 1730 m2 a pozemek p.č. 3015/45 o
výměře 1944 m2, za části pozemků p.č. 533 v k.ú. Jarošov a pozemky p.č. 3015/1; p.č. 3015/38; p.č.
3015/37; p.č. 3015/36; p.č. 3015/35; p.č. 3016/37; p.č. 3016/36; p.č. 3016/35; p.č. 3016/34; p.č.
3016/33; p.č. 3016/32; p.č. 3016/31 v k.ú. Mařatice z majetku města v poměru 1 : 1

•

„Investiční záměr města na dostavbu obchodního centra Uh. Hradiště – Velehradská třída“

•

převod pozemku včetně projektové dokumentace pro výstavbu bytového domu Uh. Hradiště Dlouhá ulice

•

záměr na dlouhodobý pronájem objektů s možností předkupního práva nebo na převod části areálu kasáren
určeného schválenou studií konverze pro zónu školství a vzdělávání

vzala na vědomí
•

současný stav jednání ohledně návrhu na uzavření smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů a
poskytování služeb Sběrnými surovinami UH, s.r.o. Staré Město a pověřila vedoucí odboru životního
prostředí MěÚ Uh. Hradišti dalším jednáním o návrhu smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů
a poskytování služeb sběrnými surovinami

•

informaci o zabezpečení akce „Den s modrým majákem“

•

aktuální stav příprav Letní filmové školy 2003 v Uh. Hradišti a jmenovala ing. Romana Kapustu zástupcem
ředitele pro ekonomiku LFŠ 2003 a Martu Ondrovou zástupkyní ředitele pro organizační záležitosti LFŠ
2003, souhlasila se jmenování ing. Jiřího Králíka ředitelem LFŠ 2003 a s výší odměny řediteli LFŠ 2002 za
rok 2002

•

úhradu ztráty LFŠ za rok 2002 ve výši Kč 48.995 Kč, což na základě smlouvy mezi městem Uh. Hradiště a
Asociací českých filmových klubů Praha činí 50% z celkové ztráty ve výši 97.989 Kč

pověřila
•

Ing. Libora Karáska, starostu města, zastupováním města Uh. Hradiště ve správní radě Agentury pro rozvoj
turistiky na Baťově kanálu, nadačního fondu, se sídlem ve Veselí nad Moravou

•

doc. RNDr. Zdeňka Botka CSc. zpracováním projektu zóny školství a vzdělávání v areálu bývalých kasáren

•

doc. RNDr. Zdeňka Botka CSc. zpracováním rámcové smlouvy o spolupráci (smlouva o smlouvě budoucí)
se školami, jejichž umístění v areálu kasáren bude doporučeno (říjen 2003)

