Usnesení z 32. schůze rady města konané dne 27.4.2004
Rada města Uherské Hradiště
vzala na vědomí
•

zprávy o činnosti Městské policie Uh. Hradiště a Obvodního oddělení Policie ČR Uh. Hradiště za rok 2003

•

hodnocení účasti města na veletrzích cestovního ruchu v I. čtvrtletí 2004 a přípravu turistické sezóny 2004

•

vyhodnocení tržeb z parkovacích zařízení za rok 2003

•

zprávu o činnosti komisí Rady města za I. čtvrtletí 2004

•

kontrolu plnění usnesení za I. čtvrtletí 2004

•

informativní zprávu o pozvání na Burgfestspiele

schválila
•

zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 560/6 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vésky spočívajícího v
právu průchodu a průjezdu na pozemek st. p.č. 11 v k.ú. Vésky, a to pro oprávněného - vlastníka pozemku
st.p.č. 11 a domu čp. 73 na pozemku st.p.č. 11 v k.ú. Vésky

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Janem Hanákem z Uh. Hradiště, na pronájem nebyt. prostor v I. NP
o celkové výměře 119,7 m2 v obj. č.p. 519, Louky, Uh. Hradiště, a to dohodou ke dni 31. 5. 2004

•

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 28. 1. 1994 s Františkem Sojákem z Uh. Hradiště, a to na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 30 m2 ve II. NP objektu čp. 1156, Štěpnická, Uh. Hradiště SOŠ,
SOU a Učilišti služeb a společného stravování s.r.o., Štěpnická 1156, Uh. Hradiště na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor v I. NP o výměrách 40,10 m2 a 14,50 m2 BD Štěpnice čp. 1257, Uh.
Hradiště Viere Novotné, Traplice, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem garáže č. 11, Uh. Hradiště - Jarošov Janě Železníkové, Jarošov, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

•

pronájem plochy na objektu čp. 1156, Štěpnická, Uh. Hradiště za účelem instalace světelné a plošné
reklamy Vítězslavu Chromkovi, Traplice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem plochy na objektu čp. 1156, Štěpnická, Uh. Hradiště za účelem instalace světelné a plošné
reklamy společnosti TRADECO, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1152, Uh. Hradiště, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytového prostoru – garáže v budově čp. 263, o výměře 15,75 m2, M. Malinovského, Uh.
Hradiště Janě Šimčíkové z Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o výměře 35 m2 (kanceláře č. 26, 27 a 28) + 3m2 (soc. zařízení) v domě
č.p. 293, Palackého náměstí v Uh. Hradišti Robertu Šimčíkovi z Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

•

výpůjčku části pozemku st.p.č. 2365 o výměře cca 442 m2 v k.ú. Uh. Hradiště od ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových

•

pronájem reklamní plochy na oplocení objektu bývalých kasáren o celkové výměře 4 m2 společnosti Block
CZ s.r.o, Uh. Hradiště, a to na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou

•

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2001 s Janem Dudkem z Uh. Hradiště, na pronájem
nebytových prostor v I. NP o celkové výměře 81 m2 v objektu č.p. 46, Mariánské náměstí, Uh. Hradiště, a
to dohodou ke dni 31. 5. 2004

•

rozšíření stávající mandátní smlouvy uzavřené se společností R.K.SERVIS, spol. s r.o., se sídlem
Masarykovo nám. 157/8, Uh. Hradiště o správu objektu č.p. 311, Solná cesta, Uh. Hradiště včetně
uzavírání nájemních smluv na nebyt. prostory v objektu za sjednaných provizních podmínek uvedených v
předmětné mandátní smlouvě dle usnesení RM

•

zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění naváděcího navigačního zařízení letiště, k části pozemku
p.č. 1478/1 o výměře 625 m2 v k.ú. Kněžpole pro oprávněného – vlastníka navigačního zařízení řídícího
letový provoz na letišti v k.ú. Kunovice

•

uzavření nájemní smlouvy na pronájem ploch parkovacích automatů pro umístění reklam a plakátů se
společností BEL, reklamní agentura s.r.o., se sídlem Sloupského 55, 686 01 Uh. Hradiště, na dobu určitou
10ti let s tím, že nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli 20% z příjmu za výlep z každé obsazené
plochy parkovacího zařízení

•

uzavření smlouvy o výpůjčce ploch přístřešků autobusových zastávek pro umístění reklam a plakátů s
firmou BEL, Mgr. Boleslav Lysák, Masarykovo nám. 256, Uh. Hradiště, na dobu určitou 10ti let; vypůjčitel
je povinen udržovat autobusové zastávky dle přiloženého materiálu odboru dopravy po dobu výpůjčky

•

pronájem nebytových prostor v I. a II. NP o celkové výměře 291 m2 v obj. č. 39, Prostřední ulice v Uh.
Hradišti s firmou MODEV, s.r.o. Kasárenská 11, Trenčín, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 18,56 m2 v I. NP levé části budovy čp. 130, Prostřední
ulice v Uh. Hradišti ing. Josefu Musilovi z Uh. Hradiště a RNDr. Radovanu Kuncovi z Uh. Hradiště, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

•

nákup řadiče světelné signalizace Siemens C 800 pro křižovatku u nádraží ČSAD od firmy ELTODO dopravní
systémy s.r.o. Brno

•

předání správy a údržby parkovacích zařízení firmě HRATES, a.s. na základě smluvního vztahu s městem
Uh. Hradiště. Správa a údržba parkovacích zařízení bude zajišťována spolu se správou a údržbou veřejného
osvětlení a světelné signalizace v rámci pohotovostí i nad rámec pracovní doby

•

smlouvu o předání majetku státu mezi METRA BLANSKO a.s. a městem Uh. Hradiště

•

smlouvu o výkonu funkce likvidátora, uzavřenou mezi městem Uh. Hradiště a likvidátorem Josefem
Koníčkem

•

změnu organizačního řádu městského úřadu

•

uzavření veřejnoprávních smluv, na základě kterých podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uh. Hradiště - odbor správních agend, vykonávat
namísto orgánů obcí v jejich správních obvodech veškerou přenesenou působnost související s výkonem
státní správy v oblasti přestupků, vyplývajících z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 , zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě těchto smluv budou orgány města Uh. Hradiště
místně příslušnými orgány v přestupkových řízeních pro správní obvody obcí: Bílovice, Boršice, Boršice u
Blatnice, Břestek, Březolupy, Častkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Košíky,
Medlovice, Modrá, Mistřice, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Osvětimany, Polešovice, Salaš, Stříbrnice,
Staré Hutě, Stupava, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov

•

převzetí záštity Rady města Uh. Hradiště nad akcí „Hudba v nás“, kterou organizuje Střední průmyslová
škola Uh. Hradiště

•

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby akce: „Sportovně rekreační areál Uh. Hradiště - Veřejná
sportoviště“ provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v
platném znění. Vybraný uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5

•

manažerský výbor v tomto složení: Předseda Květoslav Tichavský – místostarosta; místopředseda vedoucí
odboru školství a sportu; tajemník ing. Čestmír Šátek – odbor školství a sportu; členové ing. Libor Karásek
– starosta, Evžen Uher – místostarosta, ing. Hana Doupovcová – místostarostka, Mgr. Josef Botek –
tajemník, ing. Ladislav Vendel – za odbor investic, ing. Eduard Prokeš – za odbor ŽP, ing. Pavel Šupka – za
odbor architektury, ÚP a RR, RNDr. Jaroslav Bičan – za odbor architektury, ÚP a RR, ing. arch. Aleš Holý –
za odbor architektury, ÚP a RR

•

zahraniční cestu delegace města Uh. Hradiště do partnerského města Bridgwater, spočívající v podílu
úhrady nákladů na dopravu a finanční náklady spojené s úhradou pojištění, stravného a kapesného pro
tříčlennou delegaci. Zahraniční služební cesta se uskuteční v případě písemného oficiálního pozvání města
Bridgwater a pověřila starostu města jmenovitým určením složení delegace

udělila souhlas
•

s podnájmem části nebytových prostor v obj. č.p. 33, Protzkarova, Uh. Hradiště Stanislavu Tomancovi,
Nivnice, pro firmu Jatka UB s.r.o., Za Špicí 129, 686 03 Staré Město

•

s použitím znaku města Uh. Hradiště v informačním bulletinu mládežnického turnaje v házené děvčat ITS
KORD CUP 2004

doporučila ZM ke schválení
•

směnu částí pozemků p.č. 437/28, p.č. 437/37 a p.č. 437/156 o celkové výměře cca 530 m2 z majetku
města Uh. Hradiště, za část pozemku p.č. 437/154 a pozemek p.č. 437/155 o celkové výměře cca 330 m2
z majetku Romana a Magdy Příplatových z Uh. Hradiště, v k.ú. Mařatice, s doplatkem ve prospěch města
Uh. Hradiště

•

převod pozemků p.č. 96 o výměře 206 m2, 94/1 o výměře 527 m2, 80/2 o výměře 423 m2, 117/3 o
výměře 124 m2, 116/1 o výměře 1116 m2, 80/3 o výměře 12 m2, 79/2 o výměře 100 m2, 79/3 o výměře
37 m2, 78/2 o výměře 148 m2, 78/3 o výměře 43 m2, 125/3 o výměře 105 m2, 125/4 o výměře 66 m2,
125/2 o výměře 7 m2, 125/5 o výměře 332 m2, 125/7 o výměře 130 m2, 118/1 o výměře 38 m2, 118/2 o
výměře 59 m2, 118/4 o výměře 20 m2, 119/3 o výměře 15 m2, 122 o výměře 198 m2 a 124/2 o výměře
32 m2; vše v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště Karlu Krausovi, bytem Praha 5

•

převod části pozemku p.č. 1889/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Mařatice manželům Františku a Janě
Zbraňkovým z Uh. Hradiště

•

dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky Místní kulturní zařízení Sady

nedoporučila ZM ke schválení
•

převod pozemku st.p.č. 804/10 o výměře 33 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

pronájem částí pozemků p.č. 885/1, p.č. 885/2 a p.č. 885/3 o celkové výměře cca 2000 m2 v k.ú. Míkovice
nad Olšavou

•

pronájem nebytových prostor o výměře cca 50 m2 v budově č. 047 nacházející se v areálu bývalých
kasáren města Uh. Hradiště

•

převod pozemků st. p.č. 2662/2 o výměře 2m2; 2663/2 o výměře 2m2; 2664/2 o výměře 2m2; 2665/2 o
výměře 2m2; 2666/2 o výměře 2m2; 2667/2 o výměře 2m2; 2668/2 o výměře 2m2; 2669/2 o výměře
2m2; 2670/2 o výměře 2m2 a st.p.č. 2671/2 o výměře 2m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem nebyt. prostor v I. NP o celkové výměře 119,7 m2 v obj. č.p. 519, Louky, Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor v I.NP o celkové výměře 81 m2 objektu č.p. 46, Mariánské náměstí, Uh.
Hradiště

•

pronájem nebytových prostor v I.NP levé části budovy o celkové výměře 32,20 m2 objektu č.p. 157/8,
Mariánské náměstí, Uh. Hradiště

•

pronájem stavby komínu nacházejícího se na pozemku p.č. 592/2 v k.ú. Uh. Hradiště

vydala
•

pravidla pro zadávání zakázek

stanovila
•

s účinností od 1. dubna 2004 počet zaměstnanců města v Městském úřadu Uh. Hradiště na 215
zaměstnanců

souhlasila
•

s vyjádřením starosty města ke zprávě ombudsmana o šetření podnětu Marie Máčalíkové, ve smyslu
nesouhlasu se závěry, které z posouzení celého případu vyvodil veřejný ochránce práv

•

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi I. FC Synot, a.s. a Nadací fotbalových internacionálů na podnájem
městského fotbalového stadionu pro sehrání utkání dne 19. května 2004

doporučila ZM vzít na vědomí
•

kontrolu plnění usnesení za I. čtvrtletí 2004

odvolala
•

Františka Horsáka, Uh. Hradiště - Míkovice, z funkce předsedy a člena Místní komise Míkovice

jmenovala
•

Ing. Zdeňka Procházku, Uh. Hradiště - Míkovice, předsedou Místní komise Míkovice

