Usnesení z 31. schůze rady města konané dne 11.3.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 28.1. 1994 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Františkem Sojákem, týkající se pronájmu pozemku st.p.č. 239/2 o výměře 95 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště (předzahrádka před rodinným domem); z důvodu přechodu nájmu na manželku paní Blanku
Sojákovou

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 1.3. 2004 mezi městem Uherské Hradiště a
společností CTZ s.r.o., kterým se mění čl. II. Předmět nájmu tak, že se předmět nájmu zužuje o tepelný
kanál nacházející se mezi bytovými domy č.p. 845 a 847, ul. Tůně, na pozemcích p.č. 170/2, st.p.č. 1046 a
st.p.č. 1045, vše v k.ú. Uherské Hradiště; výše nájmu se nemění

•

uzavření Dohody za užívání nemovitosti mezi městem Uherské Hradiště a manžely Pavlem a Boženou
Mošťkovými, na zřízení venkovního posezení na části pozemku p.č. 952/1 v k.ú. Uherské Hradiště, u
pohostinské provozovny zřízené v č.p. 1267 na Moravním nábřeží v Uh. Hradišti; užívání pozemku bez
právního důvodu se datuje od 23.9. 2003 do 31.12. 2007; dohodnutá cena se stanovuje na částku
97.760,-- Kč

•

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence

•

změnu organizačního řádu, kterou se mění a doplňuje Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště,
včetně příloh č. 1 a 2.

•

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kněžpole, na základě které podle § 66a a násl. zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění
pozdějších předpisů, bude Městská policie Uherské Hradiště vykonávat úkoly na úseku zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku, kontrolovat dodržování stanovené rychlosti vozidel v obci Kněžpole a dále
bude plnit další úkoly vyplývající z platných obecně závazných vyhlášek obce Kněžpole, vyjma odchytu psů.

•

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tupesy, na základě které podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště - odbor správních
agend, vykonávat namísto orgánů této obce v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost
související s výkonem státní správy v oblasti přestupků, vyplývající z § 52 pís. a) a § 53 odst. 1, zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

•

zahraniční služební cestu ve dnech 1. - 4. dubna 2008 do Amsterodamu (NL) pro místostarostu p.
Květoslava Tichavského, vedoucího odboru dopravy Ing. Radima Šupku, zaměstnance odboru dopravy p.
Dušana Pavlíčka včetně úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním, pojištěním léčebných výloh,
stravným a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 % stravného.

•

odměny pro členy komisí Rady města za II. pololetí roku 2007

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "KANALIZAČNÍ SBĚRAČ V ULICI V ZAHRADÁCH, UHERSKÉ
HRADIŠTĚ - RYBÁRNY", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm.b) a čl. 8 odst.4),
veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., s nabídkovou cenou
1.406.982,- Kč vč. DPH.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "OPRAVA VENKOVNÍ KANALIZACE MŠ HUSOVA",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm.b) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka
malého rozsahu. Vybraný uchazeč: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., s nabídkovou cenou 892.777,- Kč
vč. DPH.

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p.č. 653/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 536/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Sady

•

pronájem části pozemku p.č. 544/203 o výměře 24,57 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 787 v
k.ú. Sady, pro oprávněného E.ON DISTRIBUCE, a.s., zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění NTL plynovodu (včetně jeho příslušenství) na
částech pozemků p.č. 1259/1 v délce 60,44 bm a p.č. 102 v délce 7,23 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště,
včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jeho zřízením, rekonstrukcemi,
opravami a provozováním, pro oprávněného JMP NET, s.r.o.

•

převod pozemků p.č. 1032/10 o výměře 83 m2, p.č. 1032/11 o výměře 82 m2, p.č. 1032/12 o výměře 59
m2, p.č. 1032/13 o výměře 48 m2, p.č. 1032/14 o výměře 58 m2, p.č. 1032/15 o výměře 33 m2, p.č.
1032/16 o výměře 61 m2, p.č. 1032/17 o výměře 54 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemků p.č. 1684/201 o výměře 43 m2, p.č. 1684/202 o výměře 17 m2, p.č. 1684/200 o výměře
47 m2 a p.č. 1684/61 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 410/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 652/5 o výměře 37 m2, p.č. 652/6 o výměře 192 m2 a p.č. 652/2 o výměře
66 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště

doporučila zastupitelstvu města
•

schválit "Informační strategii města Uherské Hradiště"

•

odkup skulptury od sochaře Pavla Opočenského za cenu 400 tisíc Kč formou čtyř půlročních splátek po 100
tis. Kč., a to pouze v případě, že s těmito podmínkami autor vyjádří souhlas

•

odměny pro členy výborů Zatupitestva města za II. pololetí roku 2007

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

směnu pozemku p.č. 3022/173 o výměře 709 m2, pozemku p.č. 2063/9 o výměře 92 m2 a pozemku p.č.
1242/1 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Mařatice; vše ve vlastnictví paní Zdenky Šopíkové, za pozemek p.č.
3009/43 o výměře 1 541 m2 a pozemek p.č. 3009/8 o výměře 2 222 m2, oba v k.ú. Mařatice; ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, s doplatkem 8.616,50 Kč ve prospěch města Uherské Hradiště

•

převod id. 4/8 pozemku p.č. 1576 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, manželům Ing.
Františkovi Kamrlovi a MUDr. Ludmile Kamrlové, převod id. 2/8 pozemku p.č. 1576 o celkové výměře 15
m2 v k.ú. Uherské Hradiště, MUDr. Renému Kamrlovi, převod id. 2/8 pozemku p.č. 1576 o celkové výměře
15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, MUDr. Andree Plné, za kupní cenu 400,-- Kč/m2

•

bezúplatné nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Samoobslužný dům Kaufland Uherské Hradiště" v k.ú. Mařatice; od společnosti Alpha Immorent s.r.o., dle přiloženého návrhu smlouvy

•

-nabytí části pozemku původní p.č. 1449 o výměře 195 m2 (dle GP č. 1466-13/2005 nově vzniklá p.č.
1449/1 o celkové výměře 195 m2) a pozemku p.č. 1452 o výměře 54 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, od
České republiky, právo hospodaření: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu dle
ZP, který bude předložen ÚZSVM

rozhodla
•

Oprávnění jednatele jako statutárního orgánu společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. se omezují v
tom smyslu, že následující opatření a úkony může jednatel činit pouze s předchozím souhlasem valné
hromady (tj. jediného společníka). Jde o:
zřizování a rušení poboček společnosti,
nabývání a zcizování účasti na jiných společnostech a právnických osobách, včetně upisování, nákupu a
prodeje akcií,
nákup, prodej a pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti na dobu delší než 90 dnů,
nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých),
uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebo leasingu majetku třetích osob k zajištění provozu společnosti na
dobu delší než pět let nebo v hodnotě vyšší než 200.000,- Kč (slovy : dvěstětisíc korun českých),
uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví v hodnotě
vyšší než 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých),
převzetí cizích závazků v jakékoli formě, jejichž hodnota je vyšší než 200.000,- Kč (slovy : dvěstětisíc
korun českých),
převzetí ručitelských závazků, jejichž hodnota je vyšší než 200.000,- Kč (slovy : dvěstětisíc korun
českých),
převzetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů, jestliže půjčený obnos přesahuje částku 200.000,- Kč (slovy :
dvěstětisíc korun českých),
jakékoliv nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti v hodnotě vyšší než 200.000,- Kč (slovy :
dvěstětisíc korun českých).

•

Jsou-li v předchozím bodu uvedeny maximální výše částek, o nichž může jednatel rozhodovat samostatně,
sčítají se dohromady hodnoty veškerých závazků společnosti sjednané jednatelem ve dvou po sobě
jdoucích kalendářních měsících nebo sjednané jednatelem s jednou osobou v průběhu jednoho roku. Jediný
společník má právo žádat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do všech dokladů
souvisejících s podnikáním společnosti.

•

O výši odměny Ing. Vlastimila Skály za výkon funkce jednatele společnosti s účinností od 1.3.2008

•

Schvalují se smlouvy o výkonu funkce:
jednatele Ing. Vlastimila Skály

členů dozorčí rady ve smyslu zakladatelské listiny předmětné společnosti, tj Ing. Libora Karáska,
Květoslava Tichavského, Evžena Uhra, PhDr. Ivo Frolce, Ing. Vladimíra Mošťka, Ing. Dany Stojnové a JUDr.
Dany Šilhavíkové.
•

jednatel má právo uzavřít smlouvu se společností Centroprojekt, a.s. týkacící se projektové dokumentace
stavby Sportovní a relaxační centrum Uh.Hradiště včetně následné úhrady

vzala na vědomí
•

informativní zprávu o pořádání jarmarků lidových uměleckých řemesel v roce 2007.

•

informativní zprávu o aktivitách města Uherské Hradiště v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj

neschválila ke zveřejnění
•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy po části pozemku p.č. 457/1 o výměře 87 m2
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště pro oprávněného společnost SITIS s.r.o.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy po části pozemku p.č. 457/1 o výměře 87 m2
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště pro oprávněného společnost SCHULTE CZ, s.r.o.

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu položení, údržby a
provozu podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 289/4 v délce cca 10 bm, p.č. 289/13
v délce cca 10 bm a p.č. 289/14 v délce cca 20 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

zrušila
•

s účinností od 11. 3. 2008 oddělení správy pozemních komunikací, dopravy, veřejného prostranství a
dopravně správních agend, speciální stavební úřad

uložila
•

právnímu odboru
sdělit podmínky odkupu díla autorovi,
vyzvat autora k písemnému vyjádření zda nabídku akceptuje nebo si dílo odveze,
pokud autor na finanční nabídku přistoupí, předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města.

jmenovala
•

Komisi pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence ve složení: Ing. Stanislav Blaha, Evžen
Uher, Ing. Hana Doupovcová, PhDr. Ivo Frolec, MVDr. Radomír Mlejnský, Ing. Pavel Kroča, Bc. Květoslava
Zlatušková, Eva Lorencová, DiS, tajemnice Komise pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a
prevence

vydala
•

úplné znění organizačního řádu včetně příloh č. 1 a 2, schváleného radou města ve dnech 23. -24. 9. 2005
dle přiloženého návrhu.

•

Podmínky a pravidla pro pořádání Jarmarku lidových uměleckých řemesel, dle předloženého návrhu.

odvolala
•

pana Tomáše Maršálka z funkce člena místní komise Jarošov

zřídila
•

s účinností od 15.4.2008 řídící výbor pro realizaci projektů a opatření vyplývajících z akčního plánu a
závěrů Informační strategie ve složení: Ing. Stanislav Blaha - předseda, Mgr. Josef Botek, Ing. Jiří Paluřík,
RNDr. Jaroslav Bičan, Mgr. Pavel Novotný, Ing. Jiří Durďák - členové

•

Zřízení uvedeného řídícího výboru je podmíněno schválením "Informační strategie města Uherské Hradiště"
zastupitelstvem města konaným dne 14.4.2008.

•

s účinností od 11. 3. 2008 oddělení správy pozemních komunikací, dopravy, veřejného prostranství,
speciální stavební úřad

•

s účinností od 11. 3. 2008 oddělení dopravně správních agend

