Usnesení z 18. schůze rady města konané dne 9.9.2003
Rada města Uherské Hradiště
vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2003

•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců R.K. SERVIS, spol. s r.o., a HRATES, a.s. za
I. pololetí 2003

•

dosažené výsledky hospodaření obchodních společností s významným majetkovým podílem města za rok
2002

schválila
•

výplatu záloh na roční odměnu ředitelů příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Knihovna B.B.
Buchlovana, Slovácké divadlo a Penzion

•

pronájem nebytových prostor o výměře 100 až 150 m2 v obj. č. 9 nacházejícím se v areálu bývalých
kasáren města spolku „Vinaři Mařatice“, se sídlem U Dvora 1082, 686 05 Uh. Hradiště – Mařatice, a to na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem části pozemku p.č. 2065/4 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mařatice Evě Horákové, bytem ve
Slavkově, a panu Josefu Antošovi, bytem v Uh. Hradišti - Mařaticích, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem části objektu čp. 433, ul. Svatováclavská v Uh. Hradišti ing. Naděždě Valáškové z Kroměříže za
účelem instalace reklamního poutače a dvou vitrín o rozměrech 80 x 120 cm, a to na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 82,84 m2 nacházejících se v I.NP (levá zádní část) obj. čp. 1156,
OC - Štěpnice v Uh. Hradišti ing. Stanislavu Blahovi, se sídlem R. Kubíčka 998, 686 05 Uh. Hradiště –
Mařatice, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem půdního bytu, o velikosti 2 + 1, o výměře cca 68 m2, v domě čp. 454, ul. Štefánikova v Uh.
Hradišti, a to v následujícím pořadí dle podmínek výběrového řízení a s tím, že sepsání nájemní smlouvy a
úhrada patřičné částky proběhne do 30.11. 2003: Blanka Jurásková, Uh. Hradiště, Lubomír Davídek, Uh.
Hradiště, Oskar Mašura, Uh. Hradiště, Libor Kamler, Staré Město

•

pronájem nebytových prostor o výměře 14,60 m2 v objektu čp. 517, Jarošov Dáši Maršálkové, Jarošov –
Louky, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

ukončení nájmu nebytových prostor v obj. čp. 983, ul. 28. října, Uh. Hradiště s Antonínem Tomaštíkem z
Uh. Hradiště, a to dohodou ke dni 30.9. 2003

•

pronájem části pozemku p.č. 670/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Marii Havalové z Uh. Hradiště Sadů, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem části pozemku p.č. 1347 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Uh. Hradiště ing. Petru a Magdaléně
Bartoňovým z Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 27.9. 2001 se společností Nextra Czech Republic s.r.o.
se sídlem V Celnici 10, Praha 1, s tím, že se mění doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou

•

pronájem nebytové prostory č. 37 o výměře 25 m2 v obj. čp. 21, Masarykovo nám. v Uh. Hradišti Marii
Dulinové – MÉR, z Uh. Hradiště – Vések

•

zřízení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 1259/1 v k.ú. Uh. Hradiště pro
Marii a Richarda Kryštofovy z Uh. Hradiště

•

zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 800/337, 800/401, 800/402, 800/403, 800/404, 800/405, a
p.č. 800/408 v k.ú. Mařatice spočívajícího v umístění podzemního kabelového vedení v rámci akce
„Mařatice – Hliník, přeložka VN a posílení NN“ pro ing. Igora Baláka z Kněžpole

•

veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých, podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, bude Městský úřad Uh. Hradiště, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, vykonávat na
místo orgánů obcí, v jejich správních obvodech veškerou přenesenou působnost související s výkonem
státní správy v oblasti sociálně - právní ochrany dětí vyplývající z § 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné veřejnoprávní smlouvy budou uzavřeny mezi
městem Uh. Hradiště a těmito obcemi: Boršice, Hluk, Nedachlebice, Popovice a Stupava a pověřila starostu
města ing. Libora Karáska podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv

•

změnu schvalovací části usnesení RM č. 253/17 ze dne 5. srpna 2003. Původní znění: V souladu s § 102
odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finanční odměny pro předsedy a
členy komisí RM tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu. Nové znění: V souladu s § 102 odst. 3)
zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finanční odměny pro předsedy a členy

komisí RM tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu. Zaměstnancům Města Uh. Hradiště nebude
odměna vyplácena
•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Chlazení kanceláří Městského úřadu Uherské Hradiště“
provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění.
Vybraný uchazeč: TECHNOKLIMA, s.r.o., Mariánské nám. 62, Uh. Hradiště. Současně pověřila starostu
města uzavřením smlouvy o dílo

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Regenerace sídliště Východ – SO 04 - parkoviště a
rekonstrukce ul. R. Kubíčka“, provedeného na základě § 49 a zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994
Sb. v platném znění. Vybraný uchazeč: STRABAG, a.s., odštěpný závod Direkce Brno – oblast Východ,
Malinovského 722, Uh. Hradiště. Současně pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo

•

pronájem bytu 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Uh. Hradišti, Rostislavova čp. 488, Věře Dostálové,
bytem Jarošov

neschválila
•

pronájem příp. výpůjčku části pozemku p.č. 705/3 o výměře cca 52,5 m2 v k.ú. Uh. Hradiště (lok. před
budovou čp. 518, ul. M. Malinovského) společnosti HELIO, spol. s r.o., Mojmírova čp. 1237, Uh. Hradiště

doporučila ZM ke schválení
•

převod pozemku p.č. 392/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Vésky Janě a Rostislavu Fryčkovým, bytem Uh.
Hradiště – Sady, za cenu dle znaleckého posudku

•

převod části pozemku p.č. 800/423 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Mařatice ing. Zdeňku a Aleně Katrňákovým,
bytem Uh. Hradiště, s podmínkou dodržení omezení stanovených odborem dopravy

•

převod id. 22/720 pozemků p.č. 3010/75, p.č. 3010/76 a p.č. 3010/77 (celkem cca 18 m2) v k.ú. Mařatice
– Flíčky Pavlu a Aleně Rýpalovým, bytem Uh. Hradiště

•

převod id. 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
lokalita Flíčky v k.ú. Mařatice Antonínu a Věře Suchánkovým, bytem Uh. Hradiště

•

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 675/9 o výměře 287 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou od Pozemkového
fondu České republiky, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

•

převod částí pozemků p.č. 653/61; 92/6 a st.p.č. 1311 v k.ú. Uh. Hradiště (jedná se o zastavěnou plochu o
výměře 720 m2 a plochu dvora 130 m2) včetně projektové dokumentace pro výstavbu bytového domu Uh.
Hradiště, Dlouhá ulice, a to dle podmínek výběrového řízení zájemcům v následujícím pořadí: STAVBY
s.r.o., Boršice 86, Boršice; GG ARCHICO, s.r.o., Šromova 146, Uh. Hradiště

•

směnu pozemku st.p.č. 89/6 z majetku Synot Real Estate, a.s., se sídlem Sokolovská 541, Praha 8 – Libeň,
za pozemky p.č. 653/68 a p.č. 1362/2 z majetku města; vše v k.ú. Uh. Hradiště, a to s doplatkem pro
město Uh. Hradiště

•

nabytí stavby chodníku (stávající cyklostezky) nacházející se na pozemcích uvedených v příloze od
společnosti Letecké závody a.s., Kunovice 1177

•

převod části pozemku p.č. 2058/99 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mařatice ing. Josefu a Anně Nožičkovým,
bytem Uh. Hradiště, Františkánská 439, a to s podmínkou dodržení omezení stanovených odborem dopravy

•

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

nedoporučila ZM ke schválení
•

rozšíření seznamu domů určených k prodeji o dům čp. 420, ul. Rostislavova, Uh. Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

převod plynárenského zařízení v délce 13.772 m

•

pronájem nebytových prostor v budově č. 50 nacházejících se v areálu bývalých kasáren města za účelem
skladování

•

pronájem nebytových prostor v obj. čp. 983, ul. 28. října, Uh. Hradiště

•

pronájem ploch zastávek MHD k umístění reklamních zařízení

•

převod pozemku st.p.č. 25/3 o celkové výměře 440 m2 a p.č. 1447 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Uh.
Hradiště

•

převod, příp. pronájem části pozemku 814/68 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou

