Usnesení z 48. schůze rady města konané dne 16.12.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Společnosti EDUHA, s.r.o. změnu plánu na rok 2008 takto:
celkové výnosy 14 119,8 tis. Kč
celkové náklady 14 929,9 tis. Kč
výsledek hospodaření -810,1 tis. Kč

•

Společnosti EDUHA, s.r.o. plán na rok 2009 takto:
celkové výnosy 13 140,8 tis. Kč
celkové náklady 14 849,6 tis. Kč
výsledek hospodaření -1 708,8 tis. Kč

•

Společnosti AQUAPARK Uherské Hradiště, s.r.o. plán na rok 2009 takto:
celkové výnosy 2 253,1 tis. Kč
celkové náklady 4 552,2 tis. Kč
výsledek hospodaření -2 299,1 tis. Kč

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1325/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti MONTECO, spol.
s r.o., na dobu určitou do 31.12. 2010; za účelem rozšíření chodníku

•

pronájem nebytových prostor v I. PP - č. 0.1 (chodba) o výměře 10,4 m2, č. 0.2 (sklad) o výměře 15,9
m2, č. 0.4 (WC) o výměře 2,2 m2, č. 0.5 (učebna) o výměře 35 m2, nebytových prostor v I. NP - č. 1.1
(zádveří) o výměře 4,25 m2, č. 1.2 (chodba) o výměře 5,7 m2, č. 1.3 (schodiště) o výměře 16,4 m2, č.
1.4 (chodba) o výměře 13,7 m2, č. 1.5 (kancelář) o výměře 13,8 m2, č. 1.6 (kancelář) o výměře 11,6 m2,
č. 1.7 (kancelář) o výměře 15,4 m2, č. 1.8 (kancelář) o výměře 14,9 m2, č. 1.9 (kancelář) o výměře 9,7
m2, č. 1.10 (umyvadla) o výměře 2,6 m2, č. 1.11 (pisoáry) o výměře 1,5 m2, č. 1.12 (WC) o výměře 1,1
m2, č. 1.13 (umyvadla) o výměře 4,4 m2, č. 1.14 (WC) o výměře 1 m2 a nebytových prostor ve II. NP - č.
2.2 (chodba) o výměře 10,8 m2, č. 2.3 (chodba) o výměře 2,7 m2, č. 2.4 (kotelna) o výměře 9 m2, č. 2.5
(kancelář) o výměře 22,3 m2, č. 2.6 (kancelář) o výměře 19,5 m2, č. 2.7 (server) o výměře 2,4 m2, č. 2.8
(kancelář) o výměře 15,1 m2, č. 2.9 (kancelář) o výměře 10,2 m2, č. 2.10 (umyvadla) o výměře 2,6 m2,
č. 2.11 (pisoáry) o výměře 1,5 m2, č. 2.12 (WC) o výměře 1,1 m2, č. 2.13 (umyvadla) o výměře 4,4 m2,
č. 2.14 (WC) o výměře 1 m2, vše o celkové výměře 282,15 m2, vše v budově č.p. 23, ulice Nádražní, 686
01 Uherské Hradiště, Slovácké základní umělecké škole, s.r.o., s výší nájmu 265,- Kč/m2/rok; na dobu
určitou do 30. 6. 2009; za účelem provozování základní umělecké školy

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/486/SMM uzavřené dne 1. 4. 2003 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Blaženou Hofmanovou, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 235/9 (díl č. 18) o výměře 390 m2 v
k. ú. Sady; dohodou ke dni 31. 12. 2008

•

uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby "Metropolitní komunikační síť" na části pozemku st.p.č.
444/2 v rozsahu 8 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, mezi Městem Uherské Hradiště a Českou republikou - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových

•

prominutí nájmu v celkové výši 36.208,-Kč za období od 1. 9. 2008 do 5. 11. 2008 z důvodu rekonstrukce
kinosálu v kině Mír, Ing. Petru Tománkovi, panu Richardu Tesařovi, panu Vítězslavu Chromkovi VICHR
PRODUCTION a panu Filipu Dohnalovi

•

změnu Organizačního řádu Mětského úřadu Uherské Hradiště a vydává jeho úplné znění a to s účinností od
01. 01. 2009

•

odpověď na petici za schválení strategické investice pro renovaci dětských hřišť pro rok 2009 a
dvojnásobné navýšení celkového rozpočtu na prvky dětských hřišť v Uherském Hradišti, a to ve znění dle
přílohy

•

dodatek smlouvy č. 1 o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru využitelných odpadů včetně
obalové složky, dle předloženého návrhu

•

podání žádosti o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení - školní družina do
rejstříku škol a školských zařízení ze 120 na 140, v mimořádném termínu, u právnické osoby Základní
škola UNESCO, která vykonává činnost škol a školských zařízení, s účinností rozhodnutí od nejbližšího
možného termínu po nabytí právní moci

•

podání žádosti o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení - školní družina do
rejstříku škol a školských zařízení ze 75 na 105 v mimořádném termínu, u právnické osoby Základní škola
Sportovní, příspěvková organizace, která vykonává činnost škol a školských zařízení, s účinností rozhodnutí
od nejbližšího možného termínu po nabytí právní moci

•

uzavření smluv o výpůjčce parkovacích ploch ke zpoplatnění parkovného a to se společnostmi KCB
development, s. r. o., a PS Slovácko, spol. s r.o dle předloženého návrhu

•

změnu ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uh.
Hradiště s účinností od 1. 1. 2009, dle předloženého návrhu

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 3 - s investorem výstavby objektu
ubytovny ve dvorní části čp. 180, L. Janáčka v MPZ: EDILDOMUS, s.r.o , zastoupené Dr. Alessandrem
Alagia s finančním příspěvkem 109 800,- Kč ve prospěch města.

•

uzavření plánovací smlouvy na zajištění dopravní přístupnosti s Ing. Romanem Ondruškem, stavebníkem
rodinného domu na pozemku parcelní číslo 3016/17 v k. ú. Mařatice

•

aktualizaci finačního příspěvku na parkovací a odstavná stání vyplývajícího z plánovacích smluv na částku
95.656 Kč na jedno parkovací místo, a to s účinností od 1. 1. 2009

•

pronájem bytu č. 215, o velikosti 1+0, v Penzionu - domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti,
paní Heleně Černé

•

pořízení věcných darů v hodnotě do 15.000 Kč na XVIII. reprezentační ples města, který se uskuteční v
sobotu dne 10. ledna 2009

•

výsledek výběrového řízení na služby - zhotovitele projektové dokumentace "CYKLOSTEZKA VELEHRADSKÁ
- UHERSKÉ HRADIŠTĚ", 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.
c) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: INTOS plus s.r.o. s nabídkovou
cenou 711.341,- Kč vč. DPH.

•

vyloučení uchazeče č. 3 Bytasen s.r.o ze zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění
správy bytových a nebytových prostor", Uherské Hradiště, vedeného podle zákona č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění

•

výsledek nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění správy bytových a nebytových prostor", Uherské
Hradiště, vedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění; vybraný
uchazeč: R.K.Servis s.r.o., s nabídkovou cenou 3.508.025,-Kč vč. DPH za rok; smlouva bude sjednána na
dobu 11-ti let do 31. 12. 2019

•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci:
"Rekonstrukce bytového domu č. p. 397, Moravní náměstí - Vícepráce", vedeného podle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění; vybraný uchazeč: HSK s.r.o., s nabídkovou cenou
1.710.430,-Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení na "Dodávku poukázek pro osoby v hmotné nouzi", 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, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč:
Accor Services CZ s.r.o.

•

uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje "Smlouva o dílo č. SODM 422 - Snížení spotřeby energie
v budovách města Uherské Hradiště - Klub kultury", Městem Uherské Hradiště, a zhotovitelem STAVBY
a.s., dle předloženého návrhu.

•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce "DŮM č.p. 403 - HYDROIZOLACE SKLEPA, LEŽATÁ
KANALIZACE", provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění;
vybraný uchazeč: STAVSPEKTRUM, s.r.o., nabídková cena 3.498.804,-Kč vč. DPH

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p. č. 2050/20 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod části pozemku st. p. č. 298 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod pozemku st. p. č. 2063/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 235/9 (díl č. 18) o výměře 390 m2 v k. ú. Sady

•

pronájem nebytového prostoru - garáže č. ev. 16 nacházející se v I. PP domu č. p. 520, ul. Jarošov Louky, Uherské Hradiště

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 169 m2 v objektu č. p. 760, ulice Husova, Uherské
Hradiště

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení přípojky
kanalizace, přípojky vodovodu včetně vodoměrné šachty a přípojky elektro na částech pozemku p. č. 567/2
v délkách 39 bm (kanalizace), 39 bm (vodovodní přípojka), 1,3 bm x 1,6 bm (vodoměrná šachta) a 31 bm
(přípojka NN), vše v k. ú. Vésky, pro oprávněného pana Jaroslava Máčala

•

pronájem pozemku p. č. 3016/33 o výměře 1 147 m2 v k. ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na částech pozemků p. č. 1338/48 v délce cca 110 bm, p.

č. 1631/51 v délce cca 10 bm, p. č. 1634/143 v délce cca 70 bm, p. č. 1631/50 v délce cca 1 bm, p. č.
1584/9 v délce cca 1 bm, p. č. 1581/31 v délce cca 168 bm, p. č. 1584/10 v délce cca 228 bm a p. č.
1581/30 v délce cca 112 bm, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na
předmětné pozemky v souvislosti s jeho rekonstrukcemi a opravami; pro oprávněného JMP NET, s.r.o.,
zastoupena Jihomoravskou plynárenskou, a.s.
doporučila zastupitelstvu města
•

rozvoj zpoplatněného parkování v centru Uh. Hradiště, dle předloženého návrhu v důvodové zprávě

•

schválit finanční dary pro členy výborů zastupitelstva města dle předložené důvodové zprávy

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

nabytí id. ¼ pozemku p. č. 2057/17 o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Mařatice, od pana Antonína
Hasmandy, 28id. ½ pozemku p.č. 2057/17 o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Mařatice, od pana Drahomíra
Hasmandy, a id. ¼ pozemku p. č. 2057/17 o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Mařatice, od pana Evžena
Hasmandy, za kupní cenu 350,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p. č. 2057/16 o celkové výměře 8 m2 v k. ú. Mařatice, od pana Jaroslava Vlčka, za kupní
cenu 350,-- Kč/m2

•

nabytí pozemku p. č. 2057/14 o výměře 3 m2 v k. ú. Mařatice, od paní Jindřišky Talákové, za kupní cenu
350,- Kč/m2

•

změnu usnesení ZM č. 188/14/Z/2008 ze dne 18. 8. 2008 v odst. I. v bodě 16., a to následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
převod pozemku p. č. 161 o výměře 220 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, paní Ludmile Strakové, za
celkovou kupní cenu 69.600,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 386-61/2008 vypracovaného dne 24. 6. 2008
Ing. Šárkou Kovaříkovou)
nové znění:
ZM schvaluje
převod pozemku p. č. 161 o výměře 220 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, panu Josefu Strakovi, za
celkovou kupní cenu 69.600,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 386-61/2008 vypracovaného dne 24. 6. 2008
Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

nabytí pozemku p. č. 300/6 o výměře 2 050 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od Zlínského kraje, za kupní
cenu dle ZP

vzala na vědomí
•

nabídku České spořitelny, a.s. na úrokové zajištění úvěru města

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 4. 1998 uzavřené mezi Městem Uherské
Hradiště, a panem Antonínem Perničkou, týkající se pronájmu garáže č. 520/16 nacházející se v I. PP domu
č. p. 520, ul. Jarošov - Louky, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 28.2. 2009

•

složení školských rad základních škol zřízených městem Uherské Hradiště na nové funkční období od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2011 - složení volených členů - tj. za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické
pracovníky

•

zprávu o činnosti školských rad za uplynulé funkční období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

•

zprávu ze zahraniční služební cesty do partnerského města Mayen (SRN), konanou ve dnech 26. - 28. 11.
2008

nedoporučila zastupitelstvu města ke zveřejnění
•

převod bytů v bytovém domě č. p. 432, ulice Štefánikova, Uherské Hradiště

neschválila ke zveřejnění
•

pronájem částí pozemků p. č. 836/1 o výměře cca 725 m2, p. č. 836/2 o výměře cca 141 m2, p. č. 840/1 o
výměře cca 400 m2, p. č. 840/2 o výměře cca 90 m2 a p. č. 837 o výměře cca 55 m2, vše v k. ú. Míkovice
nad Olšavou

•

převod pozemku p. č. 1889/1 o výměře 1 447 m2 v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 151/10 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

uložila
•

Ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště uskutečnit v souladu s § 28, odst.
4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod investičních zdrojů do
rozpočtu města, v termínu do konce roku 2008, takto: Městská kina 104,1 tis. Kč, Slovácké divadlo 570,0
tis. Kč

udělila
•

souhlas s podnájmem nebytového prostoru o výměře 38,05 m2 v I. NP objektu č.p. 293, Palackého
náměstí, Uherské Hradiště, Českému zahrádkářskému svazu, územní sdružení, pro KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ Uherské Hradiště

jmenovala
•

zástupce za zřizovatele do školských rad základních škol zřízených městem Uherské Hradiště na nové
funkční období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu

•

Ing. Zdeňka Hrdinu členem finanční komise RM

odvolala
•

Ing. Blanku Zálešákovou z funkce členky finanční komise RM

