Usnesení z 10. schůze rady města konané dne 11.5.1999
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

výpověď z nájmu nebytových prostor (garáží) v domě čp. 705 ul. Rostislavova v UH Jaroslavu Frýsovi a
Martinu Kalmusovi

•

pro školní rok 1999/2000 doplatek finančních prostředků ˇˇSkolskému úřadu v Uh. Hradišti do
nenaplněného počtu 26 žáků na Základní škole ve Véskách

•

zprávu o inventarizaci majetku za rok 1998, doporučení škodní komise o odpisu nedobytných pohledávek a
závěry z jednání Ústřední inventarizační komise a navrhla Městskému zastupitelstvu odepsat škodu v
částce 1,012.082 Kč vzniklou zrušením Obecně závazné vyhlášky O likvidaci domovního odpadu č. 6/94

•

zhodnocení finančních prostředků, získaných prodejem práv náležejících k akciím JME, a.s., formou
uzavření smlouvy o běžném účtu se zůstatkem 50 mil. Kč u Union Banky, a.s., nákupem depozitního
certifikátu ve výši 13,5 mil. Kč v DNP Dresdner Bank, a.s.

•

plán práce Městské rady na 2. pololetí 1999

•

uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na hřiště v areálu Východ s FC Slovácká Slávia s tím, že ve
smlouvě bude uvedena podmínka dodatečného schválení po třicetidenním zveřejnění záměru na pronájem
a pověřila starostu Ing. Ladislava Šupku podpisem smlouvy o budoucí nájemní smlouvě

doporučila MZ ke schválení
•

převod pozemku p.č. 2058/41 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Mgr. Milanu a Janě Skuciusovým

•

převod pozemku p.č. 2058/36 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Františku a Evě Řezáčovým

•

převod pozemku p.č. 800/138 o výměře 77 m2 v k.ú. Mařatice Ing. Jaroslavu a Daně Zemánkovým

•

převod části pozemku p.č. 1227 (PK) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Míkovice Pavlu a Jaroslavě Moravanským

•

převod pozemku p.č. 800/323 o výměře 33 m2 v k.ú. Mařatice Jánu a Stanislavě Šuchtovým

•

převzetí závazků plynoucích ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 203/98 Vý na části pozemků p.č. 67/3
(PK) o výměře cca 46 m2 a p.č. 68/1 (PK) o výměře cca 95 m2, oba v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi pí.
Zdeňkou Boučkovou a Povodím Moravy, a.s. pro rozšíření protipovodňové ochranné hráze

•

převod pozemku st.p.č. 2368 o výměře 2803 m2 v k.ú. Uh. Hradiště firmě Centex, a.s.

•

nákup majetkových podílů v otevřeném podílovém fondu Sporoinvest v hodnotě 25 mil. Kč, zhodnocení
může být s přihlédnutím k úrokovým sazbám uskutečňováno až do doby, kdy budou tyto prostředky nutné
k financování jiných potřeb města

•

plán práce Městského zastupitelstva na 2. pololetí 1999

souhlasila
•

s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 33 (prodejna Hradišťanka), ul.
Protzkarova o celkové výměře 1.189 m2 pro firmu Stanislav Tomanec, Velkoobchod potravin, Nivnice za
předpokladu, že zůstane uveden název prodejny “Hradišťanka”

schválila ke zveřejnění
•

směnu částí pozemků st.p.č. 540 o výměře 3 m2, p.č. 348/201 o výměře 130 m2 a 4 m2 z majetku města
za části pozemků st.p.č. 507/2 o výměře 2 m2 a 2 m2 z majetku firmy Otma, s.r.o., vše v k.ú. Mařatice (s
finančním doplatkem)

•

směnu části pozemku p.č. 325/4 o výměře cca 530 m2 z majetku města za pozemky p.č. 324/5 o výměře
1.889 m2, p.č. 3016/38 o výměře 529 m2 z majetku Ing. Františka Vališe, vše v k.ú. Mařatice (s finančním
doplatkem)

•

pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 1132, ul. Stará Tenice v Uh. Hradišti o výměře cca 600
m2 Středisku Diakonie ČCE-stacionáři “Cesta”

•

převod části pozemku p.č. 974/5 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Uh. Hradiště a zapůjčení části pozemku p.č.
286/1 o výměře cca 300 m2 Slováckému auto klubu v AČR

•

převod části pozemku p.č. 741/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Hasičskému záchrannému sboru
Uh. Hradiště

•

pronájem nebytové prostory ve II. podlaží objektu čp.433, ul. Svatováclavská v Uh. Hradišti o výměře 26,5
m2

•

pronájem nebytových prostor (4 kanceláří o výměře 27, m2; 22,9 m2; 22,9 m2; 16,3 m2 a dvou skladů o
výměře 13,5 m2 a 11,2 m2) v objektu sportovní haly v Uh. Hradišti

vzala na vědomí

•

ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory ve II. podlaží domu čp. 433, ul. Svatováclavská v Uh.
Hradišti o výměře 26,5 m2 ze strany pí. Anežky Hrdé k 30.6.1999

žádá
•

Školský úřad v Uh. Hradišti o urychlené řešení pedagogických pracovníků na Základní škole ve Véskách

doporučila MZ
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu Města za I. čtvrtletí 1999

•

schválit změnu rozpočtu dle předloženého návrhu

•

vzít na vědomí výsledky kontrol hospodaření za rok 1998, provedené Nejvyšším kontrolním úřadem a
nezávislou auditorkou Ing. Ludmilou Burešovou

•

schválit vyúčtování hospodaření Města za rok 1998

•

schválit příspěvek:

•

•

TJ Jednotě Sokol Uh. Hradiště ve výši 10.000 Kč na loutkovou scénu

•

Sportovnímu klubu neslyšících ve výši 10.000 Kč na společensko-kulturní činnost

•

Základní umělecké škole ve výši 29.000 Kč na tisk almanachu

•

Střední uměleckoprůmyslové škole Uh. Hradiště ve výši 20.000 Kč na katalog prací

•

Hnutí Brontosaurus 10.000 Kč na letní ochranářský tábor

•

Českomoravské myslivecké jednotě ve výši 15.000 Kč na opravu chaty

schválit půjčky z Fondu rozvoje bydlení

jmenovala
•

komisi pro rekonstrukci tepelných rozvodů ke kotelně K1 – Štěpnice ve složení: předseda Ing. Petr Taťák,
tajemník Ing. Eduard Prokeš, členové Ing. Libor Karásek, Jaroslav Svoboda, Ing. Josef Šanca, Petr Psík,
Ing. Antonín Seďa, náhradníci Ing. Ladislav Šupka, Květoslav Tichavský

