Usnesení z 23. schůze rady města konané dne 25.11.2003
Rada města Uherské Hradiště
doporučila ZM
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za tři čtvrtletí roku 2003

•

schválit změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2003 má tuto skladbu:
příjmy celkem 711.210,0 tis. Kč, výdaje celkem 783.872,2 tis. Kč, financování 72.662,2 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 14.836,5 tis.
Kč

•

schválit zvýšení dluhové služby města přijetím úvěru od banky Komerční banky, a.s. za podmínek: a) výše
úvěru 23.000 tis. Kč, b) účel použití - výstavba nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby včetně
inženýrských sítí v ulici Štefánikova, c) úroková sazba 3M PRIBOR + 0,49%, d) splátkový kalendář pravidelné čtvrtletní plátky po dobu 20 let, e) zajištění úvěru nepožadováno

•

schválit rozpočet města na rok 2004 takto: příjmy 708.438,3 tis. Kč, běžné výdaje 596.060,4 tis. Kč,
kapitálové výdaje 169.014,0 tis. Kč, financování 56.636,1 tis. Kč. Schodek rozpočtu města bude vypořádán
těmito financujícími položkami: změnou stavu dlouhodobých půjček města –24.060,7 tis. Kč, čerpáním
úvěru ve výši 23.000,0 tis. Kč, snížení portfolia u správců cenných papírů ve výši 40.000,0 tis. Kč, snížením
finančních prostředků města ve výši 17.696,8 tis. Kč. Odepsání 45 nedobytných pohledávek v celkovém
objemu 380.828,60 Kč dle přílohy důvodové zprávy

•

vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů z Fondu živelných pohrom
se lhůtou podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 5. 1. 2004 do 27. 2. 2004, za podmínek dle OZV
č. 8/97 v platném znění

•

schválit rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období 2005 až 2009 takto (v tis. Kč): příjmy celkem
(rok 2005: 660.058,3; rok 2006: 646.780,7; rok 2007: 661.305,5; rok 2008: 683.185,7; rok 2009:
694.890,5), běžné výdaje (606.306,1; 628.652,3; 653.835,6; 680.722,5; 706.869,7), kapitálové výdaje
(111.881,2; 103.077,2; 89.017,4; 100.302,3; 77.188,1), financování /+ = ztráta, – = zisk/ - (58.129,0;
84.948,8; 81.547,5; 97.839,1; 89.167,3), nové úvěry (63.000,0; 112.000,0; 122.000,0; 156.000,0;
152.000,0)

•

schválit pronájem níže uvedených krytých parkovacích míst nacházejících se v bytovém domě Štěpnická Purkyňova v Uh. Hradišti s tím, že tato parkovací stání budou po dvaceti letech nájmu převedena do
osobního vlastnictví nájemců (Hana Štefaníková, garáž č. 4; manželé Lukašíkovi, garáž č. 2; Bidoia Renata,
garáž č. 6

•

schválit převod části pozemku p.č. 1059/15 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Uh. Hradiště manželům Marii a
Boleslavu Lysákovým, bytem Uh. Hradiště

•

převod níže uvedených pozemků za dohodnutou cenu a úhradu nákladů spojených s převodem: pozemek
města p.č. 3024/43 (výměra v m2 58; majitel sousedního pozemku Martin a Andrea Mišťurikovi, Uh.
Hradiště), pozemek města p.č. 3024/44 (65; Ing. Josef Pecha, Staré Město), pozemek města p.č. 3024/45
(62; Pavel a Andrea Berkovi, Uh. Hradiště – Mařatice), pozemek města p.č. 3024/46 (61; Ing. Vlastimil
Straka, Uh. Hradiště – Mařatice), pozemek města p.č. 3024/47 (60; Ing. Vlastimil Straka, Uh. Hradiště –
Mařatice)

•

schválit směnu pozemků p.č. 1467/1 o výměře 170 m2, p.č. 1468/2 o výměře 74 m2, p.č. 1488/82 o
výměře 134 m2, p.č. 1488/83 o výměře 80 m2, p.č. 3021/12 o výměře 902 m2 a p.č. 3022/10 o výměře
114 m2 z majetku Vlasty Matušinové z Uh. Hradiště - Mařatic, za pozemek p.č. 3012/38 o výměře 864 m2
z majetku města; vše v k.ú. Mařatice

•

schválit směnu pozemků p.č. 3012/107 o výměře 1648 m2 a p.č. 898/2 o výměře 146 m2 z majetku Petra
Matušiny, Uh. Hradiště - Mařatice za pozemky p.č. 3013/21 o výměře 2389 m2, p.č. 950 o výměře 334
m2, p.č. 3013/32 o výměře 118 m2 a p.č. 3013/31 o výměře 2 m2 z majetku města; vše v k.ú. Mařatice

•

schválit vrácení finanční zálohy ve výši 147.050,- Kč, dle čl. III, bodu 2 smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy uzavřené s Tomášem a Hanou Kodrlovými dne 13. 11. 2000

•

zrušit usnesení ZM č. 298/XXIV. ze dne 1. 10. 2002 v bodě 18, týkající se převodu části objektu čp. 1132,
Stará Tenice, situovaném na pozemku st.p.č. 2062, dále převod pozemku st.p.č. 2062 o výměře 297 m2 a
pozemku p.č. 1059/27 o výměře 426 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Leopoldu Vyšenkovi z Tupes

•

schválit pořízení změny územního plánu města v lokalitách (pořadové číslo dle přiloženého seznamu žádostí
o změnu): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23

•

vzít na vědomí informativní zprávu o postupu konverze areálu kasáren

•

schválit zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, Uh. Hradiště, Sportovní 777, které se nachází v Uh.
Hradišti – Vésky, Na Krajině 44, k 31. červenci 2004

•

schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Mateřská škola, Uh. Hradiště, Svatováclavská
943, Základní škola T. G. Masaryka, Uh. Hradiště – Mařatice, 1. máje 55, Základní škola, Uh. Hradiště –
Jarošov, Pivovarská 200 a Základní škola, Uh. Hradiště, Sportovní 777

•

schválit aktualizovanou Analýzu a výhled sociální politiky města Uh. Hradiště

•

schválit založení obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

•

schválit plán práce zastupitelstva města na 1. pololetí 2004

schválila
•

rozpočtová opatření - příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2003 se snižují o 4.421,6 tis. Kč
a schválila rozpočty zřízených příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Slovácké divadlo,
Knihovna BBB, Penzion, MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ Větrná, ZŠ
Mařatice, ZŠ Jarošov

•

pojištění majetku města v roce 2004 takto: živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení krádeží
vloupáním nebo loupežným přepadením a pojištění cestovních zavazadel uzavřít s Pojišťovnou České
spořitelny, a.s.; havarijní a povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla, pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností obce a pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli ponechat u České pojišťovny, a.s., tzn. pojistky
nevypovídat

•

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2004 takto (vše v tis. Kč): Klub kultury (výnosy vlastní 7.461,5;
náklady celkem 19.630,5; příspěvek zřizovatele 12.169,0), Městská kina (10.224,0; 17 161,0; 6 937,0),
Slovácké divadlo (6.477,8; 24.876,0; 18.398,2), Knihovna BBB (1.740,0; 13.311,0; 11.571,0), Penzion
(871,0; 4.207,0; 3.336,0), MŠ Svatováclavská (2.544,0; 23.317,9; 20.773,9), ZŠ UNESCO (2.550,0;
24.248,5; 21.698,5), ZŠ Za Alejí (1.626,0; 21.433,5; 19.807,5), ZŠ Sportovní (2.300,0; 24.226,3;
21.926,3), ZŠ Větrná (2.362,0; 27.217,3; 24.855,3), ZŠ Mařatice (786,0; 7.301,9; 6.515,9), ZŠ Jarošov
(640,0; 9.426,1; 8.786,1)

•

změnu části organizačního řádu MěÚ a nové přílohy 1 a 2 (náplně činností odborů)

•

platy ředitelů příspěvkových organizací s platností od 1. ledna 2004 a kritéria pro hodnocení ředitelů
příspěvkových organizací v roce 2004, s vazbou na stanovení roční odměny

•

pronájem nebytových prostor v obj. čp. 293 o výměře 48,01 m2, Palackého nám. v Uh. Hradišti KDU-ČSL,
okresní kancelář, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

ukončení pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 29 a č. 30 o celkové výměře 53 m2 v obj. čp. 293,
Palackého nám. v Uh. Hradišti s KDU-ČSL, okresní kancelář, a to dohodou ke dni 30. 11. 2003

•

výpůjčku části pozemku p.č. 299/26 v k.ú. Uh. Hradiště za účelem instalace monitorovacího zařízení
imisních hodnot pro Český hydrometeorologický ústav, se sídlem Praha 4, Na Šabatce 17, s tím, že
výpůjčitel bude bezplatně poskytovat městu informace o naměřených hodnotách

•

ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 7. 1997 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 112 m2
nacházejících se v objektu čp. 21, Masarykovo náměstí Uh. Hradiště s firmou Alena Brajerová – ALBRA, se
sídlem Havlíčkova 92, Úvaly

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře cca 43 m2 v objektu č. 17 – areál bývalých kasáren v Uh.
Hradišti Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, se sídlem Praha 10, Na Mičárkách 2, pobočka:
Aksamitova 1, Olomouc, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem části pozemku p.č. 670/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Uh. Hradiště za účelem zbudování 3
parkovacích míst panu ing. Silvestru Maluškovi - REÚSS, Kollárova 500, Uh. Hradiště, a to na dobu
neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

uzavření nájemní smlouvy a dohody o narovnání v předloženém znění, týkající se pozemků v k.ú. Míkovice
nad Olšavou a Vésky, které jsou dotčeny stavbou silnice I/50 Vésky – Veletiny, a to s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4

•

pronájem nebytových prostor o výměře 33 m2 v obj. čp. 506, Všehrdova, Uh. Hradiště Ludmile Dopitové –
galerie „D“, Všehrdova 267, Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společností A+BX OKNA s.r.o., se sídlem Boršice 173, na pronájem
nebytových prostor v I. NP levé části budovy o celkové výměře 34 m2, nacházejících se v objektu čp. 130,
Prostřední ulice v Uh. Hradišti dohodou ke dni 31. 12. 2003

•

výpůjčku pozemku st. p.č. 2147 o výměře 406 m2 v k.ú. Uh. Hradiště družstvu Štěpnická 1165, družstvo,
se sídlem Uh. Hradiště, Štěpnická 1165, a to po dobu životnosti stavby, která se na pozemku nachází

•

užívání nebytových prostor o výměře 24 m2 nacházejících se ve II. NP objektu čp. 21, Masarykovo nám. v
Uh. Hradišti pro Městskou policii Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště

•

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 6. 2001 s Tomášem a Hanou
Kodrlovými, bytem Uh. Hradiště, která se týká nebytového prostoru - garáže č. 9 o výměře 17,30 m2,
nacházející se v bytovém domě čp. 1258, Purkyňova ulice v Uh. Hradišti

•

uzavření nájemních smluv pro nebytové prostory v Klubu kultury, Redutě, kině Hvězda, kině Mír,
Slováckém divadle, v domě č.p. 123, Mariánské nám. a v domě č.p. 793, ul. Lucemburského se stávajícími
nájemci a se stejnou výší nájemného, jaká je uvedena ve stávajících nájemních smlouvách, a to na dobu
určitou do 30. 6. 2004

•

uzavření dodatku k mandátní smlouvě se společností R.K. servis, spol. s r.o., Masarykovo náměstí v Uh.
Hradišti, na zvýšení odměny za správu bytu

•

změnu svého usnesení č. 262/18 ze dne 9. září 2003 v bodě 13., a to následovně: původní znění - 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, Kněžpole. Nové znění - 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 Radima Uherka, Uh. Hradiště – Mařatice

•

nájemní smlouvu o nájmu lesů ve vlastnictví města, kterou se s účinností od 1. 1. 2004 nahrazuje nájemní
smlouva se stávajícím nájemcem ing. Josefem Píšťkem, bytem Bzenec

•

vstup města Uh. Hradiště do systému Digitální technické mapy Zlínského kraje

•

manažerský výbor v tomto složení: předseda Květoslav Tichavský – místostarosta, tajemník ing. Ladislav
Vendel – pracovník odboru investic, členové ing. Libor Karásek – starosta, Evžen Uher – místostarosta, ing.
Hana Doupovcová – místostarostka, ing. Jiří Durďák – vedoucí odboru školství a sporu, ing. arch. Aleš Holý
– vedoucí odboru architektury, ÚP a RR, ing. Karel Vaculík – vedoucí odboru investic, ing. Čestmír Šátek –
vedoucí oddělení sportu, Jiří Zerzáň – výkonný ředitel 1.FC SYNOT, a.s., PeadDr. Miroslav Uherka –
tajemník TJ Slovácká Slávia, ing. arch. Vladimír Graca – GG Archico, spol. s r.o., ing. Jindřich Navrátil –
Kompletprojekt Uh. Hradiště, František Grebeníček – OV ČSTV

•

podnájem travnatého fotbalového hřiště v Mařaticích mezi FC Slovácká Slávia Uh. Hradiště, o.s. a 1. FC
SYNOT, a.s.

•

pronájem bytu 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Uh. Hradišti, Rostislavova čp. 488, Kateřině
Masaříkové, bytem Uh. Hradiště – Mařatice

•

plán práce rady města na 1. pololetí 2004

•

základní osnovu publikace k 750. výročí založení města Uh. Hradiště

•

uzavření smlouvy nájmu střešní plochy mezi pronajímatelem – SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo,
Průmyslová 1144 a nájemcem – město Uh. Hradiště

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby“
provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění.
Vybraný uchazeč: STAVBY, s.r.o. Boršice

odvolala
•

Alenu Vrtalovou z funkce člena oborové inventarizační komise při odboru školství a sportu, oblast školství

•

Jiřinu Pálkovou a ing. Vojtěcha Tomka z funkce člena oborové inventarizační komise při odboru kultury a
cestovního ruchu

•

Ing. Eduarda Prokeše z funkce člena oborové inventarizační komise při odboru investic

jmenovala
•

Marii Cigánkovou do funkce člena oborové inventarizační komise při odboru školství a sportu, oblast
školství

•

Ing. Blanku Bartasovou do funkce člena oborové inventarizační komise při odboru kultury a cestovního
ruchu

•

Jitku Lopatovou do funkce člena oborové inventarizační komise při odboru kultury a cestovního ruchu

•

Ing. Ladislava Vendela do funkce člena oborové inventarizační komise při odboru investic

•

za členy správní rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s. ing. Hanu Doupovcovou, bytem Uh.
Hradiště; JUDr. Danu Šilhavíkovou, bytem Uh. Hradiště; Květoslavu Zlatuškovou, bytem Uh. Hradiště. Za
členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s. ing. Vladimíra Mošťka, bytem Uh.
Hradiště; Mgr. Zdeňka Mana, bytem Uh. Brod – Újezdec; Janu Nohalovou, bytem Uh. Hradiště

neschválila
•

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

•

pronájem nebytových prostor v objektu zimního stadionu společnosti Senza sport s.r.o., Na Splávku 182,
Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor v objektu zimního stadionu Bohuslavu Weintrittovi z Uh. Hradiště – Míkovice

•

pronájem nebytových prostor v objektu zimního stadionu firmě Lukas – Petr Chrástek, V Hliníku 511,
Kunovice

•

pronájem nebytových prostor v objektu zimního stadionu Rostislavu Řezníčkovi z Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor v objektu zimního stadionu společnosti ALFA – tranzit s.r.o., Štefánikova
431, Uh. Hradiště

•

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 11. 1993 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
84,4 m2 v obj. čp. 174, Hradební ulice v Uh. Hradišti s JUDr. Vítem BURŠOU, bytem Březolupy a Zdeňkem
Machálkem, bytem Staré Město, na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 174, Hradební ul. v Uh.
Hradišti; to znamená že nájemní vztah končí dnem 1. 11. 2006

vzala na vědomí
•

opětovnou žádost o pronájem 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., Uh. Hradiště a trvá na svém
rozhodnutí v souladu s usnesením RM č. 262/18 ze dne 9. září 2003 – bod 14

•

informaci o průběhu zpracování aktualizovaného programu rozvoje města

•

dosavadní činnost pracovní skupiny pro vydání publikace k 750. výročí založení města Uh. Hradiště

nedoporučila ZM ke schválení
•

nabytí pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Sady a p.č. 3241 v k.ú. Kunovice od Drahomíra Kodrly z Uh. Hradiště a
Františka Kodrly z Uh. Hradiště

•

nabytí pozemku p.č. 367/28 o výměře 2885 m2 v k.ú. Sady od Zdeňka Hráčka z Moravské Třebové

•

pořízení změny územního plánu města v lokalitách (pořadové číslo dle přiloženého seznamu žádostí o
změnu): 5, 8, 17

schválila ke zveřejnění
•

pronájem nebytových prostor – místnosti č. 29 a č. 30 o celkové výměře 53 m2 v obj. čp. 293, Palackého
nám. v Uh. Hradišti

•

převod, případně pronájem budovy č. 5 a pozemku p.č. 721/3 o výměře 677 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,
na kterém se uvedená budova nachází

•

převod části pozemku p.č. 974/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 569 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště

•

převod pozemku p.č. 2088/13 o výměře 14 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod a zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 365/1 a p.č. 365/4 v k.ú. Uh. Hradiště

•

převod pozemku p.č. 364 o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 562/8 o výměře cca 260 m2 v k.ú. Vésky

•

pronájem části nebytových prostor v objektu č. 16 nacházejícího se v areálu bývalých kasáren města

•

pronájem nebytových prostor v I. NP levé části budovy o celkové výměře 34 m2 nacházejících se v objektu
čp. 130, Prostřední ulice v Uh. Hradišti

•

podnájem (části pivnice) nebytových prostor v objektu čp. 1156, Štěpnická, Uh. Hradiště

•

pronájem garáže v suterénu BD Štěpnická 1260, Uh. Hradiště

•

pronájem horkovodu vedoucího ke sportovní hale a horkovodu vedoucího mezi domy čp. 845 a 847
(lokalita Tůně)

•

zřízení věcného břemene průchodu k části pozemku p.č. 3015/57 v k.ú. Mařatice

•

převod níže uvedených domů 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: čp. 771 – ulice M. Malinovského; 801 – Velehradská; 856
- M. Malinovského; 1096-1099 – Štěpnická; 739 - Prokopa Holého

•

pronájem, příp. převod části pozemku p.č. 95 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště

•

pronájem částí níže uvedených pozemků nacházejících se pod stávajícími stánky: uživatel PNS Vít Habarta,
místo Palackého náměstí, pozemek p.č a výměra část 137 /cca 4m2; Ing. Michal Rajnoha, Palackého
náměstí, část 137 /cca 4m2; Šerafedin Ajdini, Palackého náměstí, část 137 /cca 4m2

•

pronájem, příp. převod domu čp. 193 včetně pozemku (na němž se stavba nachází) st.p.č. 773 v k.ú.
Jarošov u Uh. Hradiště

•

zřízení věcného břemene sjezdu na komunikaci a přípojky inženýrských sítí k pozemků p.č. 575/1; 375/1 v
k.ú. Vésky

•

pronájem, příp. převod části pozemku p.č. 399/8 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mařatice (ulice 28. října)

•

převod části pozemku p.č. 653/10 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

směnu části pozemku p.č. 1475 z majetku manželů Vítězslava a Heleny Vašendových, bytem Uh. Hradiště Sady, a p.č. 1470 z majetku Heleny Vašendové, bytem Uh. Hradiště - Sady o celkové výměře cca 40 m2 za
část pozemku p.č. 2046/1 o stejné výměře z majetku města; vše v k.ú. Mařatice, a to včetně břemena inž.
Sítí

•

převod pozemků p.č. 192/1 o výměře 2377 m2 a p.č. 800/1 o výměře 3251 m2 v k.ú. Sady nacházejících
se pod komunikací, a to včetně věcného břemena přístupu k pozemkům podél Olšávky

•

převod, příp. pronájem objektu č. 55 v areálu bývalých kasáren města v Uh. Hradišti

•

pronájem objektu č. 23 v areálu bývalých kasáren města v Uh. Hradišti

•

přechod nájmu části pozemku p.č. 394/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou ze stávajícího
nájemce manželů Antonína a Jarmily Jungmanových, bytem Míkovice, na paní Lenku Píšťkovou, bytem
Míkovice, ke dni 1. 1. 2004, a to se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími se stávající nájemní smlouvy

•

výpůjčku části pozemku p.č. 544/25 v k.ú. Uh. Hradiště za účelem výstavby lodžií k bytovému domu čp.
1081, Štěpnická ulice v Uh. Hradišti

•

pronájem části nebytových prostor v objektu č. 10 nacházejícího se v areálu bývalých kasáren města v Uh.
Hradišti

•

převod pozemků p.č. 3042/2; 3042/3; 3042/4; 3015/97 ; 3015/11 a části pozemku p.č. 3042/5 o celkové
výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod, případně pronájem části pozemku p.č. 3164 o výměře cca 3816 m2 a pozemku st.p.č. 1835 o
výměře 684 m2 v k.ú. Mařatice (areál bývalých kasáren města)

•

výpůjčku pozemku st.p.č. 325/6 o výměře 327 m2 pod bytovým domem č.p. 773 v k.ú. Uh. Hradiště, a to
po dobu životnosti stavby, která se na uvedeném pozemku nachází

•

výpůjčku pozemku st.p.č. 1059 o výměře 476 m2 pod bytovým domem č.p. 774 v k.ú. Uh. Hradiště, a to
po dobu životnosti stavby, která se na uvedeném pozemku nachází

vyhlásila
•

pořadí v soutěži „Okna roku 2003“ v kategoriích „celková výzdoba rodinných domků a budov“ a „jednotlivá
okna, balkony, lodžie obytných budov (toto pořadí najdete na jiném místě tohoto zpravodaje)

doporučila ZM vydat
•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku ze vstupného

•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku z ubytovací kapacity

•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku ze psů

•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

•

obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

•

obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 16/2001 ze dne 4. prosince
2001 O místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2003

•

obecně závaznou vyhlášku O zrušení některých obecně závazných vyhlášek

pověřila
•

příspěvkovou organizaci města Klub kultury vydáním publikace k 750. výročí založení města Uh. Hradiště

