Usnesení z 61. schůze rady města konané dne 14.6.2005
Rada města Uherské Hradiště
bere na vědomí
•

Informativní zprávu o Koncepci bytové politiky města Uherské Hradiště

•

Zápis z dozorčí rady CTZ, s. r. o., č. 11, ze dne 27. května 2005

doporučuje zastupitelstvu města
•

Vzít na vědomí informativní zprávu o Koncepci bytové politiky města Uherského Hradiště

•

Schválit dohodu mezi Městem Uherské Hradiště a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o. se sídlem ve
Zlíně o podmínkách zřízení stavby zálivku pro autobusy na ul. Sokolovská (u Mesitu) v Uh. Hradišti

•

Uzavření Dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 3.11.2004 se společností PEQ INVEST
COMPANY spol. s r. o. , se sídlem Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ: 49434144 s tím, že nejzazší
termín předání předmětu smlouvy prodávajícím bude stanoven na den 31.8.2005

ukládá
•

Komisi pro nakládání s majetkem města, finanční komisi a bytové komisi projednat tento materiál do 20.
července 2005 paní místostarostce města Uherské Hradiště Ing. Haně Doupovcové a vedoucímu odboru
architektury, územního plánování a regionálního rozvoje dopracovat Koncepci bytové politiky města
Uherské Hradiště dle připomínek a předložit RM k projednání na schůzi dne 9. srpna 2005

schvaluje
•

Pronájem Ubytovací a technické budovy, Uherské Hradiště, Průmyslová 1299, nacházející se na pozemcích
p.č. 814/1 a p.č. 814/2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

Ukončení Smlouvy o nájmu ubytovacího zařízení na ul. Sadová 1384 uzavřené dne 16.7.2004 mezi Městem
Uherské Hradiště a Oblastní charitou Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 4401886, a to dohodou ke dni 15. 7. 2005

•

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby akce: "Oprava střechy ZŠ UNESCO, Komenského náměstí
350, Uherské Hradiště" provedeného podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
formou otevřeného řízení. Vybraný uchazeč: STAMOS spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 13694758

•

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby akce: "Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod
tratí ČD v Uherském Hradišti - Chodníky, napojení místních komunikací, veřejné osvětlení" provedeného
podle Pravidel pro zadávání zakázek vydaných městem Uherské Hradiště dne 27. 04. 2004 s účinností od
01. 05. 2004. Vybraný uchazeč STRABAG, a.s., Oblast Východ, Malinovského 722, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60838744

•

Zahraniční služební cestu pana místostarosty Evžena Uhra s manželkou, Ing. Ladislava Vendela a pana
Vladimíra Horáka dne 24. června 2005 do Ižy (Slovenská republiky) včetně úhrady nákladů na pojištění
léčebných výloh, stravné a kapesné.

