Usnesení z 28. schůze rady města konané dne 11.2.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Rozpočtové opatření, týkající se regenerace pohřebiště v Mařaticích dle důvodové zprávy. Běžné výdaje
budou sníženy o 1 350 tis. Kč a kapitálové výdaje zvýšeny o 1 350 tis. Kč.

•

zahraniční služební cestu do Itálie, mezinárodní veletrh BIT Miláno ve dnech 20. - 22. 2. 2008 pro
místostarostu pana Květoslava Tichavského a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu paní Martu
Ondrovou včetně úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním, stravováním, pojištěním léčebných
výloh a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40% stravného.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce bytového domu čp. 404 ul. Kollárova, Uh.
Hradiště - vícepráce", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění;
vybraný uchazeč: HSK s.r.o., s nabídkovou cenou 1.376.235,-- Kč vč. DPH

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí dopis ze dne 14. 12. 2007 doručený městu Uherské Hradiště zpracovatelem projektové
dokumentace, společností - CENTROPROJEKT, a. s., k akci "Přestavba a modernizace krytého bazénu a
koupaliště",

•

uložit radě města objednat u společnosti CENTROPROJEKT, a. s. zpracování nového technicko
technologického a architektonického řešení k akci "Přestavba a modernizace krytého bazénu a koupaliště".

•

schválit Program prevence kriminality města Uherské Hradiště na rok 2008

•

schválit vyvěšení tibetské vlajky na radnici města Uherské Hradiště dne 10. března 2008 jako symbol
vyjádření podpory celosvětové akci "Vlajka pro Tibet"

souhlasila
•

se změnou výše ocenění nepeněžitého vkladu do zakládané společnosti "Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o."
a uvedení částky Kč 14.300 tis. v materiálech předložených zastupitelstvu k návrhu na založení této
společnosti

odvolala
•

paní Jitku Galuškovou z funkce členky místní komise Štěpnice

•

paní Kateřinu Minaříkovou z funkce členky komise pro vzdělávání

•

Ing. Zdeňka Hrdinu z funkce člena komise pro udělení Ceny města

jmenovala
•

pana Miloše Sátoru členem místní komise Štěpnice

•

pana Mgr. Stanislava Nemravu členem komise pro vzdělávání

•

PhDr. Rostislava Prchlíka členem komise pro udělení Ceny města pro volební období 2006-2010.

