Usnesení z 26. schůze rady města konané dne 6.1.2004
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytových prostor v budově č. 10 (bývalá konírna), nacházející se v areálu bývalých kasáren
města, za účelem ošetření plavidel provozovaných v současnosti na Baťově kanále a řece Moravě v Uh.
Hradišti Romanu Procházkovi, Mařatice – Uh. Hradiště a Petru Ondruškovi, Staré Město, a to na dobu
neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem části objektu č. 11 o výměře cca 35 m2 nacházejícího se v areálu bývalých kasáren v Uh.
Hradišti společnosti HARDMAN UH a.s., Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem části objektu č. 11 o výměře cca 35 m2 nacházejícího se v areálu bývalých kasáren v Uh.
Hradišti společnosti Block CZ s.r.o., Mařatice - Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní
lhůtou

•

pronájem části objektu č. 17 o celkové výměře cca 20 m2 v areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti
společnosti Block CZ s.r.o., Mařatice - Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem objektu č. 22 v areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti Pavlu Šáchovi, Uh. Hradiště, a to na dobu
neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou

•

výpůjčku části pozemku p.č. 544/25 v k.ú. Uh. Hradiště za účelem výstavby lodžií k bytovému domu čp.
1084-1086, ulice Štěpnická v Uh. Hradišti, a to družstvu TRIBYT UH, družstvo, Uh. Hradiště po dobu
životnosti stavby

•

pronájem části pozemku p.č. 235/9 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Sady – lokalita zahrádkářská kolonie „U
Podjezdu“ Josefu Strakovi, Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou s tím, že
nájemní vztah lze vypovědět k 1. říjnu běžného roku

•

výpůjčku části pozemku p.č. 694/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Uh. Hradiště BD Topol, bytové družstvo
vlastníků, Uh. Hradiště, a to po dobu životnosti stavby

•

zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 787 v k.ú. Sady týkajícího se umístění betonového sloupu JB 9 a
vzdušného vedení kabelu NN, a to pro Pavla Procházku, Sady u Uh. Hradiště

•

uzavření předložené nájemní smlouvy se společností PaPP, spol. s r.o., se sídlem Uh. Hradiště, na
pronájem níže uvedených pozemků, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek (p.č.)
385/5, (výměra m2) 395; 358/8, 150; 358/10, 1668; 358/6, 82; 356/1, 2548; 346/1, 675; 361/1, 771;
1424/3, 1006; 358/11, 105. Pozemek (st.p.č.) 2548/1, (výměra m2) 106; 2548/2, 62; 2547/1, 138;
2547/2, 52; 2549/1, 144; 2550/1, 79; 2550/3, 2314; 2550/4, 472; vše v k.ú. Uh. Hradiště

•

ukončení stávající smlouvy o podnájmu uzavřené 28. 12. 1999 se společností PaPP, spol. s r.o., Uh.
Hradiště

•

ukončení stávající nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 3. 1994 se společností PaPP, spol. s r.o., Uh. Hradiště

•

pronájem pozemků p.č. 457, část o výměře cca 700 m2, p.č. 458 o výměře 3.172 m2 a p.č. 460 o výměře
2.019 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště za účelem zbudování přístupového chodníku a parkoviště k
lyžařskému areálu společnosti I.B.A. holdings a.s., Kunovice, a to na dobu neurčitou s tří měsíční
výpovědní lhůtou

•

ukončení nájemní smlouvy s Marií Horsákovou, Havřice - Uherský Brod, na pronájem nebytových prostor o
výměře 19 m2 nacházejícího se v I. NP pravé části obj. čp. 130, Prostřední ulice v Uh. Hradišti, a to k datu
31. 1. 2004

•

rozšíření stávající mandátní smlouvy uzavřené s firmou R.K. servis Uh. Hradiště, o správu níže uvedených
objektů včetně uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v objektech: Klubu kultury, Redutě, kině
Hvězda, kině Mír, Slováckém divadle, v domě č.p. 123, Mariánské nám. a v domě č.p. 793, ul.
Lucemburského dle usnesení rady města za sjednaných provizních podmínek, uvedených v předmětné
mandátní smlouvě, a to na dobu určitou do 30. 6. 2004

•

uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 1995 s Jitkou Pavlíkovou – SPORTMÓDA, Uh.
Hradiště, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 41 m2 v obj. čp. 441, Palackého nám. v Uh.
Hradišti s tím, že bude vyjmuta z předmětu nájmu část nebytových prostor o výměře 28 m2

•

smlouvu o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru využitelných odpadů včetně obalové složky
uzavíranou mezi Městem Uh. Hradiště a Sběrnými surovinami UH, s.r.o., Staré Město

•

od 1. ledna 2004 nové zařazení do platových tříd ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací
základních škol a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Uh. Hradiště

•

úhradu obci Buchlovice za jednu tzv. dojíždějící žákyni za období 7-12/2002 a 1-6/2003 v celkové výši
3.725 Kč

neschválila

•

snížení nájemného Jitce Pavlíkové, Uh. Hradiště, na pronájem nebytových prostor v obj. čp. 441, Palackého
nám. v Uh. Hradišti

•

pronájem části pozemku p.č. 814/2 v k.ú. Uh. Hradiště Věroslavě Erbanové, Uh. Hradiště

doporučila ZM ke schválení
•

převod pozemků p.č. 1175/74 o výměře 690 m2, 1183 o výměře 244 m2, 1187/407 o výměře 863 m2 a
pozemku p.č. 1688/10 o výměře 684 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště společnosti Vymyslický – výtahy,
s.r.o., Bílovice

•

převod části pozemku p.č. 743/6 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Stanislavu Hlaváčkovi,
Kunovice, a to za podmínky, že kupující předloží Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
průchodu a průjezdu přes část převáděného pozemku, uzavřenou mezi Stanislavem Hlaváčkem, Kunovice,
a vlastníkem sousedního pozemku p.č. 746/2

schválila ke zveřejnění
•

pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 nacházejících se v I. NP pravé části obj. čp. 130, Prostřední
ulice v Uh. Hradišti

•

pronájem nebytových prostor o výměře 28 m2 v obj. čp. 441, Palackého nám. v Uh. Hradišti

•

zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 3023/71 a p.č. 3023/73 v k.ú. Mařatice – umístění stavby
příjezdové komunikace

vzala na vědomí
•

informativní zprávu k Programu rozvoje města

•

zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2003 v Uh. Hradišti

svěřila
•

právnímu odboru Městského úřadu v Uh. Hradišti působnost ve věcech ukládání pokut v samostatné
působnosti obce podle § 58 zákona o obcích s tím, že výši pokuty stanoví vždy svým usnesením rada
města Uh. Hradiště

souhlasila
•

s úhradou ztráty Letní filmové školy (dále jen LFŠ) za rok 2003 ve výši 40.178 Kč, což na základě smlouvy
mezi městem Uh. Hradiště a Asociací českých filmových klubů Praha činí 50 % z celkové ztráty 80.356 Kč

•

se jmenováním ing. Jiřího Králíka ředitelem LFŠ 2004 a s výplatou odměny za rok 2003

odvolala
•

PhDr. Jaroslava Mikulíka (ČSSD) z Uh. Hradiště z kulturní komise

•

Ing. Vladimíra Doupovce (ČSSD) z Uh. Hradiště z komise cestovního ruchu

jmenovala
•

Bc. Ivanu Machovou zástupcem ředitele LFŠ pro ekonomiku LFŠ a Martu Ondrovou zástupkyní ředitele pro
organizační záležitosti LFŠ

•

Květoslavu Bahůnkovou (ČSSD) z Uh. Hradiště, členkou komise sociální a zdravotní

•

MUDr. Antona Vaňo (KDU-ČSL) z Uh. Hradiště členem komise sociální a zdravotní

•

Ing. Vladimíra Doupovce (ČSSD) z Uh. Hradiště členem kulturní komise

•

Ing. Josefa Vaculu (ČSSD) z Uh. Hradiště členem komise cestovního ruchu

•

Radmilu Slavíkovou (ČSSD) z Uh. Hradiště-Jarošova členkou místní komise Jarošov

