Usnesení z 37. schůze rady města konané dne 8.7.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

uzavření Smlouvy o zániku věcného břemene mezi městem Uherské Hradiště a ČR - Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, spočívající v povinnosti vlastníka nemovitosti umožnit oprávněnému
na jeho vyzvání kontrolu stavu úkrytu, udržovat úkryt ve stavu způsobilém k užívání pro účely civilní
obrany a zdržet se bez souhlasu oprávněného provádění stavebních úprav, které by narušily funkci úkrytu
u těchto nemovitostí: budova č.p. 721, ul. Mojmírova na pozemku st.p.č. 912, budova č.p. 769, ul.
Mojmírova na pozemku st.p. č. 1604/3 a pozemku st.p.č. 1059, vše v k.ú. Uherské Hradiště; z důvodu
řešení břemene zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

•

uzavření Smlouvy o zániku věcného břemene mezi městem Uherské Hradiště a ČR - Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, spočívající v povinnosti vlastníka nemovitosti umožnit oprávněnému
na jeho vyzvání kontrolu stavu úkrytu, udržovat úkryt ve stavu způsobilém k užívání pro účely civilní
obrany a zdržet se bez souhlasu oprávněného provádění stavebních úprav, které by narušily funkci úkrytu
u nemovitostí: budova č.p. 951, nám. Míru na pozemku st. p. č. 1328, v k.ú. Uherské Hradiště; z důvodu
řešení břemene zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/746/SMM ze dne 5.10. 2004 uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a
Asociací víceúčelových základních organizací technických sportů a činností Míkovice, sdružení, na pronájem
částí pozemků p.č. 885/1, p.č. 885/2, p.č. 885/3, vše o celkové výměře cca 2 000 m2, vše v k.ú. Míkovice
nad Olšavou; výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

ukončení Nájemní smlouvy ze dne 16.3. 1994, ve znění Dodatku č. 1,

•

uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a společností EURODOMUS, k.s., (jejímž právním nástupcem je
nyní společnost AHOLD Czech Republic, a.s.), týkající se pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 1156,
ulice Štěpnická, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 15.9. 2008

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "BYTOVÝ DŮM č.p. 721-OPRAVA, Uherské Hradiště",
provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění; vybraný uchazeč:
GSR, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 363.168,- Kč vč. DPH

•

pořadník na nájem městských bytů na II. pololetí 2008

•

vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 10, o velikosti 3+1, výměře cca 110 m2, v domě č.p. 371,
ul. Jana Blahoslava, Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:

•

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 3+1, v domě č.p. 973, ul. Sadová, Uherské Hradiště, s
manžely Pavlem a Martou Kočendovými

•

dohodu o výměně bytu č. 5, o velikosti 2+1, výměře 57 m2, nájemce pan Patrik Spišiak, za byt č. 6, o
velikosti 2+1, výměře 65 m2, z důvodu nevyhovujícího stavu užívaného bytu s tím, že po přestěhování
bude byt č. 5, v domě č.p. 41, ul. Prostřední, vrácen městu Uherské Hradiště

•

záměr města na pronájem dvou nově vybudovaných půdních bytů: byt č. 5, o velikosti 3+1, výměře cca
100 m2, v domě č.p. 372, ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště a byt č. 6, o velikosti 3+1, výměře
cca 100 m2, v domě č.p. 372, ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce předplaceného
nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 na Mariánské nám. s Mgr. Igorem Stránským od 1.9.2008 s výší
nájmu 28,83 Kč/m2 (dle zákona č. 107/2006 Sb.) na dobu určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou
organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město Uherské Hradiště, za
předpokladu uvolnění bytu na Mariánské nám. k 31.8.2008

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v objektu Mariánské nám. s p. Kateřinou Tvrdoňovou od 1.8.2008 s
výší nájmu 28,83 Kč/m2 (dle zákona č. 107/2006 Sb.) na dobu určitou po dobu výkonu práce pro
příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město Uherské Hradiště

•

uzavření dohody mezi firmou ČSAD Uherské Hradiště a Městem Uh. Hradiště o ukončení smlouvy o
umístění datové centrály k parkovacímu závorovému systému v budově autobusového nádraží v Uh.
Hradišti (viz příloha)

•

dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce soupravy mobilního telefonu a jeho příslušenství, sloužící ke
krizovému řízení, dle přílohy

•

převzetí záštity města nad akcemi:
1.

Karneval v ulicích, kterou pořádá Radio Čas Zlín, a uskuteční se v sobotu dne 19. července 2008

2.

Slovácké beachové léto, kterou pořádá Občanské sdružení Staroměští šohající, a uskuteční se ve dnech
18. - 20. července 2008 na Masarykově náměstí

•

změnu osobního příplatku RNDr. Josefu Snopkovi, řediteli Základní školy UNESCO, dle předloženého návrhu

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "ZŠ JAROŠOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝDEJNU STRAVY A
JÍDELNU", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 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: STAVAKTIV s.r.o. s nabídkovou cenou
1.949.495,- Kč vč. DPH

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemku p.č. 2557/1 o výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku pozemku p.č. 3012/66 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 3012/67 o výměře 9 m2, oba v k.ú.
Mařatice

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "R 55, stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek" mezi městem
Uherské Hradiště (vlastník nemovitosti) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Brno, (investor stavby) na
částech pozemku p.č. 6857 o výměře 2 373 m2 (trvalý zábor) a o výměře 939 m2 (dočasný zábor) v k.ú.
Staré Město

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 777,80 m2 v I. NP objektu č.p. 1156, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

uzavření Smlouvy o zániku věcného břemene mezi městem Uherské Hradiště a ČR - Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, spočívající v povinnosti vlastníka nemovitosti umožnit oprávněnému
na jeho vyzvání kontrolu stavu úkrytu, udržovat úkryt ve stavu způsobilém k užívání pro účely civilní
obrany a zdržet se bez souhlasu oprávněného provádění stavebních úprav, které by narušily funkci úkrytu
u těchto nemovitostí: budova č.p. 721, ul. Mojmírova na pozemku st.p.č. 912, budova č.p. 769, ul.
Mojmírova na pozemku st.p. č. 1604/3 a pozemku st.p.č. 1059, vše v k.ú. Uherské Hradiště; z důvodu
řešení břemene zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

•

uzavření Smlouvy o zániku věcného břemene mezi městem Uherské Hradiště a ČR - Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, spočívající v povinnosti vlastníka nemovitosti umožnit oprávněnému
na jeho vyzvání kontrolu stavu úkrytu, udržovat úkryt ve stavu způsobilém k užívání pro účely civilní
obrany a zdržet se bez souhlasu oprávněného provádění stavebních úprav, které by narušily funkci úkrytu
u nemovitostí: budova č.p. 951, nám. Míru na pozemku st. p. č. 1328, v k.ú. Uherské Hradiště; z důvodu
řešení břemene zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/746/SMM ze dne 5.10. 2004 uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a
Asociací víceúčelových základních organizací technických sportů a činností Míkovice, sdružení, na pronájem
částí pozemků p.č. 885/1, p.č. 885/2, p.č. 885/3, vše o celkové výměře cca 2 000 m2, vše v k.ú. Míkovice
nad Olšavou; výpovědí ke dni 31.10. 2008

vzala na vědomí
•

stav příprav Letní filmové školy 2008 v Uherském Hradišti

•

informativní zprávu o partnertsví a spolupráci na projektu "48. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež"
- Zlín 2008

nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

bezúplatné nabytí veřejného osvětlení vybudovaného podél komunikace v ulici Na Vyhlídce, Uherské
Hradiště - Mařatice; od společnosti TETRACO CS spol. s r.o., formou daru

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku st.p.č. 592/2 o výměře cca 185 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 2065/94 o výměře 20 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 132/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem budovy č.p. 23 umístěné na pozemku st.p.č. 35/1 o výměře 258 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

zrušila
•

usnesení RM č. 554/33/R/2008 ze dne 29.4. 2008 v odst. I. v bodě 2., a to ve znění:
RM schvaluje:
ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/326/SMM uzavřené dne 28.5. 2007 mezi městem Uherské Hradiště,
(pronajímatel) a Ing. Jiřím Janíkem - HAWAII, na pronájem nebytového prostoru - foyer (bar) v kině
Hvězda o celkové výměře 58,39 m2; výpovědí ke dni 31.8. 2008

