Usnesení z 55. schůze rady města konané dne 17.3.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

rozšíření předmětu podnikání společnosti EDUHA, s.r.o. a tím změnu obsahu zakladatelské listiny, a to v
části IV. Předmět podnikání společnosti, tak, že za osmou odrážku se vkládají nové odrážky, a to devátá
odrážka "kopírovací služby" a desátá odrážka "pronájem věcí movitých".

•

závazné ukazatele plnění rozpočtu pro odbory a útvary MěÚ, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo
založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu tak,
jak jsou uvedeny v důvodové zprávě.

•

rozpočtové opatření č. 2 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2009 se
zvyšují o 6 637 tis. Kč.

•

změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací takto: viz příl. č. 1

•

příspěvkové organizaci Sportoviště města Uh. Hradiště nákup osobního nebo užitkového vozidla v hodnotě
do 300 tis. Kč z investičního fondu organizace. Výběrové řízení bude provedeno dle platných vnitřních
pravidel organizace.

•

pověření odboru SMM k uzavírání a ukončování nájemních smluv na pronájem pozemků za účelem zřízení
venkovního posezení, a to za podmínek kladných stanovisek dotčených odborů, včetně dodatků k těmto
smlouvám; dle schváleného ceníku

•

jednotnou výši pronájmu pro venkovní posezení v Uherském Hradišti (ceník), dle varianty č. II uvedené v
důvodové zprávě se zapracováním návrhu změny týkající se změny výše ceny za pronájem uvedené v
pásmu I

•

pronájem části pozemku p. č. 1059/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Pavlu a Zdeňce
Kokavcovým s výší nájmu 300,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
vybudovaní sociálního zařízení ke stávajícímu bistru

•

pronájem části pozemku p. č. 2050/20 o výměře 32 m2 v k. ú. Mařatice, panu Romanu Lukášovi, 2.000,Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování dvou parkovacích stání

•

pronájem pozemku p. č. 3016/33 o výměře 1 147 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti EVPÚ Defence s.r.o. s
výší nájmu 1,- Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování kanalizační
přípojky

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 20. 5. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Lubomírem Silným týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 15,5 m2 v I. NP budovy č.
p. 130 dohodou ke dni 31. 3. 2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 1. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
Mgr. Helenou Machálkovou týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 26,80 m2 ve II. NP budovy
dohodou ke dni 31.3. 2009

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky "Velehradská" vybudované na částech pozemků p. č.
656/7, p.č. 656/6 a pozemku p. č. 652/3, vše v k. ú. Uherské Hradiště; mezi Městem Uherské Hradiště a
Zlínským krajem, správa nemovitosti ve vlastnictví kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. dle
přiloženého návrhu smlouvy

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky "Velehradská" vybudované na části pozemku p. č.
656/1 o výměře 999 m2 a pozemku p. č. 656/5 o celkové výměře 39 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště;
mezi Městem Uherské Hradiště a Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění svítidel
veřejného osvětlení na fasády budov č. p. 137 na pozemku st. p. č. 163 a č. p. 136 na pozemku st. p. č.
161/1, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně jejich oprav a provozování, pro oprávněného: Město Uherské
Hradiště, povinný: Ing. Martin Rotter, pan Roman Rotter a společnost TOULOUR s.r.o. bezúplatně

•

uzavření Dodatku č. 3 k NS č. 2004/546/SMM uzavřené dne 19. 7. 2004 mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Radomírem Markem, který spočívá ve změně čl. IV. Úhrada za nájem a platební podmínky; dle
přiloženého návrhu Dodatku č. 3

•

uzavření Dohody za užívání části pozemku p. č. 653/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Uherské Hradiště jako letní
zahrádky mezi Městem Uherské Hradiště a panem Antonínem Rosůlkem, úhrada za užívání části pozemku
od 29. 7. 2008 do 15. 9. 2008 se stanovuje na částku 4.104,- Kč

•

uzavření Dohody za užívání části pozemku p. č. 1/1 o výměře 60 m2 v k. ú. Uherské Hradiště jako letní
zahrádky mezi Městem Uherské Hradiště a společností JACOM, spol. s r.o. na základě Smlouvy o rozdělení
odštěpení sloučením převzala závazky společnosti JACOM, spol. s r.o. nástupnická společnost ALFA 2000
s.r.o., úhrada za užívání části pozemku od 15. 5. 2008 do 31. 10. 2008 se stanovuje na částku 26.700,- Kč

•

uzavření Dohody za užívání části pozemku p. č. 653/27 o výměře 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště jako letní
zahrádky mezi Městem Uherské Hradiště a paní Lenkou Hanáčkovou, úhrada za užívání části pozemku od
1. 8. 2008 do 30. 9. 2008 se stanovuje na částku 2.928,- Kč

•

výpůjčku pozemku p. č. 1013 o výměře 391 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště panu Antonínu
Dobešovi, panu Vladimíru Podškubkovi, panu Tomáši Uherkovi, panu Vladimíru Mikulíčkovi, panu Miloslavu
Vaňkovi na dobu určitou do 31. 3. 2012; za účelem zřízení sjezdu z místní komunikace k vlastním
pozemkům

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 o výměře 11 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, občanskému sdružení
AKROPOLIS, o. s., na dobu určitou po dobu trvání činnosti sdružení AKROPOLIS, o. s. za účelem výstavby
roštové nájezdové rampy pro kočárky a handicapované osoby ke vchodu do rodinného centra AKROPOLIS v
budově č. p. 1195

•

pronájem části pozemku p. č. 653/23 o výměře 64 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Michalu Matimu s
výší nájmu dle schváleného ceníku na dobu určitou od 20. 3. 2009 do 30. 9. 2009 za účelem umístění
dočasného venkovního posezení

•

pronájem pozemků st. p. č. 25/21 o výměře 1 300 m2, st. p. č. 25/7 o výměře 55 m2 a p. č. 1556 o
výměře 19 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, paní Ireně Brimové, panu Martinu Hanákovi, společnosti
KOVOKON Popovice s.r.o., Ing. Pavlu Koželuhovi, panu Radimu Koželuhovi, Ing. Janu Ksiazkiewiczi, Ing.
Rostislavu Látalovi a Ing. Janě Látalové, panu Zdeňku Foltýnovi a paní Dobromile Foltýnové s výší nájmu
50.000,- Kč/rok do doby kolaudace stavby rampy a parkoviště ve vnitrobloku u Klubu kultury a 500,Kč/rok po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí; na dobu určitou do 18. 10. 2021; za účelem zřízení
staveniště, dále pro výstavbu garáží v I. PP a dvou venkovních schodišť a pro provedení konečné stavební
úpravy dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Borunským

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. 2. 2006 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Marií Dudovou týkající se pronájmu nebytových prostor o výměře 204,70 m2 dohodou ke dni 31. 3.
2009

•

vrácení přeplatku ve výši 13.230,- Kč společnosti CACTUS FASHION s.r.o. na základě uznané reklamace
rozlohy pronajímaných nebytových prostor

•

odstoupení od Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2008/925/SMM uzavřené dne 4. 9. 2008 mezi
Městem Uherské Hradiště (povinný z věcného břemene) a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
(oprávněný z věcného břemene) z důvodu změny pozemků nutných k provedení věcného břemene (dle GP
č. 2090 - 165/2008)

•

snížení nájmu ve výši 10.953,- Kč za 3 dny v roce 2008 a 2 dny v roce 2009 na základě Nájemní smlouvy
č. 2004/545/SMM uzavřené dne 1. 7. 2004 mezi Městem Uherské Hradiště a společností TORACO, s.r.o. z
důvodu rekonstrukce Klubu kultury v Uherském Hradišti

•

uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Městem Uherské Hradiště (budoucí nájemce a budoucí oprávněný z věcného břemene) a Povodím Moravy
s.p. (budoucí pronajímatel a budoucí povinný z věcného břemene), týkající se části pozemku p. č. 165 o
výměře cca 1 410 m2, části pozemku p. č. 666/1 o výměře cca 44 m2 a části vodního díla - úpravy levého
břehu koryta vodního toku Morava od řkm 159,982 po řkm 160,93, na výše uvedených pozemcích, vše v k.
ú. Uherské Hradiště; za účelem provedení stavby " Cyklistická stezka Velehradská - Uherské Hradiště" s
výší nájmu dle cenového výměru Ministerstva financí platného v době uzavření nájemní smlouvy a úplatou
za věcné břemeno stanovenou na pětinásobek ročního užitku dle cenového výměru Ministerstva financí
platného v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 1) v k. ú. Mařatice, panu Bedřichu Vénosovi
s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 2) v k. ú. Mařatice, panu Josefu Štěrbovi s
výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 3) v k. ú. Mařatice, paní Evě Kordové s výší
nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 4) v k. ú. Mařatice, panu Romanu Vaďurovi,
s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 5) v k. ú. Mařatice, panu Pavlu Matuchovi, s
výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 6) v k. ú. Mařatice, panu Pavlu Matuchovi
ml., s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 7) v k. ú. Mařatice, paní Haně Chmelíkové, s
výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 8) v k. ú. Mařatice, panu Janu Kedroňovi, s
výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 18,5 m2 (díl č. 9) v k. ú. Mařatice, paní Margitě
Dvořákové, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 18,5 m2 (díl č. 10) v k. ú. Mařatice, paní Jolaně
Truongové, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 15,6 m2 (díl č. 11) v k. ú. Mařatice, paní Monice Tranové,
s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 15,6 m2 (díl č. 12) v k. ú. Mařatice, manželům Miroslavu
a Boženě Burešovým, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 14,4 m2 (díl č. 13) v k. ú. Mařatice, manželům Zdeňkovi
a Haně Matulovým, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 14,4 m2 (díl č. 14) v k. ú. Mařatice, paní Pavle
Navrátilové, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 14,4 m2 (díl č. 15) v k. ú. Mařatice, manželům Milanu a
Jaroslavě Pavlíkovým, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 13,7 m2 (díl č. 16) v k. ú. Mařatice, panu Michalu
Gajdošíkovi, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 13,7 m2 (díl č. 17) v k. ú. Mařatice, panu Jaroslavu
Bartoškovi, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 13,7 m2 (díl č. 18) v k. ú. Mařatice, panu Zdeňku
Borusíkovis výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 12,9 m2 (díl č. 19) v k. ú. Mařatice, manželům Ing.
Miroslavu a Blance Benešovým, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 12,9 m2 (díl č. 20) v k. ú. Mařatice, panu Jaroslavu
Pavlákovi, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 12,9 m2 (díl č. 21) v k. ú. Mařatice, panu Stanislavu
Zemkovi; s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 12,9 m2 (díl č. 22) v k. ú. Mařatice, paní Petře
Herodkové, s výší nájmu 1.000,- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem parkování osobního vozidla

•

uzavření dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory pronajaté nájemcům - plátcům DPH s
účinností od měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde k podpisu příslušného dodatku; výše nájmu se
zvyšuje o aktuální sazbu DPH

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 16, o velikosti 1+kk, výměře cca
31 m2, v domě č.p. 1276, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, v tomto pořadí:
•

Hana Doležalová

•

Lada Křivová

•

Jaroslava Hříbková

•

Veronika Hladník

•

vyhodnocení záměru na pronájem bytu č. 38, o velikosti 1+kk, výměře cca 38,5 m2, v domě č.p. 1259, ul.
Štěpnická v Uherském Hradišti, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, v tomto pořadí:
•

Richard Radina

•

Dana Pančochová

•

Věra Šrámková

•

pronájem bytu č. 10, o velikosti 2+KK, v Domě s chráněnými byty v Uherském Hradišti manželům Jiřímu a
Haně Civínovým

•

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou u bytu 3+1 v Penzionu - městské sociální centrum UH,
příspěvková organizace s paní Taťánou Pukovcovou

•

pronájem bytu č. 408, o velikosti 1+1, v Penzionu - domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti
panu Josefu Kaniokovi

•

uzavření dohod o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a následujícícmi organizacemi:

•

•

Sociální služby Uherské Hradiště

•

Petrklíč o.p.s.

•

Rodinné centrum Akropolis

•

Diakonie ČCE - středisko Cesta

•

Oblastní charita Uherské Hradiště

následující termíny svatebních obřadů po projednání v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů na II. pololetí roku 2009
•

•

•

•

•

•

červenec

•

11.07.

•

25.07.

srpen

•

08.08.

•

22.08.

září

•

05.09.

•

19.09.

říjen

•

10.10.

•

24.10.

listopad

•

07.11.

•

21.11.

prosinec

•

05.12.

•

12.12.

•

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako místnost k
uzavírání manželství občanskou formou, před Městským úřadem Uherské Hradiště, v době rekonstrukce
stávající obřadní síně (od dubna 2009), určenou místnost v budově Reduty. Po stanovenou dobu se nebude
za uzavření manželství na tomto místě vybírat žádný správní poplatek

•

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: "VÍCEPRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO
DOMU č. p. 373, JANA BLAHOSLAVA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ", provedeného podle §18 odst. 3) zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle Pravidel Města Uherské Hradiště pro
zadávání veřejných zakázek platných od 1. 8. 2006; vybraný uchazeč: GSR s.r.o. s nabídkovou cenou 2
599.796,-- Kč vč. DPH

•

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: "REKONSTRUKCE DOMU č. p. 60 NA
KNIHOVNU", provedeného podle §18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném

znění a podle Pravidel Města Uherského Hradiště pro zadávání veřejných zakázek platných od 1. 8. 2006;
vybraný uchazeč: Ing. Jiří Křen - TRADIX s nabídkovou cenou 6 675.917,-- Kč vč. DPH
•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "SPORTOVNÍ HALA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SANACE STROPNÍ
KONSTRUKCE A REKONSTRUKCE PODHLEDU", 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: PROGRES T, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 5.458.395,- Kč vč. DPH

•

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 1018578/2058 z objektů hřbitova v
Mařaticích se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. zastoupenou Ing. Lubomírem Trachtulcem

•

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 1018577/2058 z objektů hřbitova v
Mařaticích se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. zastoupenou Ing. Lubomírem Trachtulcem

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p. č. 2065/3 o výměře cca 180 m2 a části pozemku p. č. 800/392 o výměře cca
42 m2, oba v k. ú. Mařatice

•

převod pozemku st. p. č. 2088 o výměře 24 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

zřízení věcného břemene spočívající v právu položení, údržby a provozu podzemního komunikačního vedení
na části pozemku p. č. 289/14 v délce cca 18 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

pronájem nebytového prostoru o výměře 15,5 m2 v I. NP objektu č. p. 130, ul. Prostřední, Uherské
Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 886/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

převod id. 1272/4800 pozemku p. č. 337/4 o celkové výměře 797 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení),
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, sestávajícího z nového metalického
kabelu a 3 kusů trubiček HDPE pro optické kabely, na části pozemku p. č. 1458/1 v délce cca 80 bm v k. ú.
Uherské Hradiště a části pozemku p. č. 3164/1 v délce cca 100 bm v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

pronájem části pozemku p. č. 653/1 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 122/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku pozemku st. p. č. 918 o výměře 329 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro veřejné komunikační sítě - zřízení (uložení), provoz,
údržbu a opravy podzemního vedení, umístěného na částech pozemků p. č. 324/3 v délce 20,12 bm, p. č.
324/4 v délce 6,91 bm, p. č. 3015/85 v délce 3,39 bm a p. č. 3042/1 v délce 5,72 bm, vše v k. ú.
Mařatice; pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržbu a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, umístěného na částech pozemků p. č. 437/164 v délce cca 6
bm, p. č. 437/165 v délce cca 2 bm, p. č. 437/166 v délce cca 4,1 bm, p. č. 437/167 v délce cca 10,4 bm a
p. č. 437/179 v délce cca 51,2 bm, vše v celkové délce cca 74 bm; vše v k. ú. Mařatice; pro oprávněného
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

•

směnu části pozemku p. č. 724/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, ve vlastnictví
Města Uherské Hradiště za části pozemků p. č. 695/1 o výměře 1 m2 a p. č. 724/1 o výměře 12 m2, oba v
k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Moravy, s.p.

•

směnu části pozemku p. č. 110/9 o výměře 42 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví Města Uherské
Hradiště za pozemky st. p. č. 952/10 o výměře 21 m2 a st. p. č. 952/11 o výměře 21 m2, oba v k. ú.
Uherské Hradiště, ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.

•

pronájem části pozemku p. č. 400/67 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p. č. 653/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 3164/1 o výměře cca 130 m2 a délce cca 17,5 bm v k. ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení, provozu a
údržby přípojky slaboproudu v délce cca 31,3 bm, přípojky NN v délce cca 46 bm, kanalizace v délce cca
4,5 bm, vše na části pozemku p. č. 3164/1 a přípojky elektro NN v délce cca 5,5 bm umístěné na části
pozemku p. č. 3164/13, vše v k. ú. Mařatice; pro oprávněného MARLIN, s.r.o.

•

pronájem části pozemku p. č. 3164/1 o výměře cca 77 m2 v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 3015/75 o výměře cca 49,50 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. 653/25 v délce cca 63 bm, p. č.
653/26 v délce cca 20 bm, p. č. 653/27 v délce cca 1 bm, p. č. 653/28 v délce cca 194 bm, vše v celkové
délce cca 278 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště; pro oprávněného JMP Net, s.r.o., zastoupena
Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

•

záměr města na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 8, o velikosti 1+kk, výměře cca 38,5 m2,
v domě č.p. 1277, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby

•

Akční plán pro zlepšování místní Agendy 21 a projektu Zdravé město na rok 2009

•

uzavření smluv o převodu vlastnictví k majetku České republiky mezi Českou republikou - Ministerstvo
vnitra a Městem Uherské Hradiště v celkové účetní hodnotě 221.250,75. Předmětem smluv je poskytnutí
oděvů a obuvi pro zásahové jednotky SDH Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Vésky a Míkovice.

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 2, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem měst

•

udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Anně Pohunkové,
narzabývající se lehkou krojovou krejčovinou a keramikovi panu Igoru Chrástkovi

•

vyslovit čestné uznání paní Marii Sobkové za významný podíl na zachování a rozvoji lidové umělecké
výroby v rámci její pedagogické činnosti v oboru

•

vzít na vědomí investiční záměr přírodního rekreačního areálu "ROCHUS PARK - udržitelné hospodaření a
osvěta v lokalitě NATURA 2000".

•

schválit další aktivní postup města při přípravě přírodního rekreačního areálu Rochus dle předloženého
harmonogramu

•

schválit zpracování projektové dokumentace pro realizaci dílčího tématu "Komponovaná krajina Rochus" dle
přiloženého návrhu v optimální variantě do 30. 4. 2010

•

vydat obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, a to ve
znění dle přílohy

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

schválit Rozpočtové opatření č. 3 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2009 má tuto
skladbu: viz příl. č. 2

•

schválit Závazné ukazatele plnění rozpočtu pro radu města tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě

•

schválit Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště - Sady, neinvestiční příspěvek na opravu kostela Panny
Marie růžencové v Jarošově ve výši 150 tis. Kč.

•

schválit účelové dotace na provoz veřejných knihoven 62 obcím v celkovém objemu 4 995 tis. Kč dle
návrhu uvedeném v příloze důvodové zprávy.

•

převod pozemku p. č. 420/6 o výměře 83 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Zdeňkovi a Marii Vlachynským za
kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku p. č. 420/5 o výměře 89 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Josefu a Ing. Janě
Klvačovým za kupní cenu 150,- Kč/m2

•

převod pozemku st. p. č. 2063/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště paní Daně Nevečeřalové za
kupní cenu 400,- Kč/m2

•

směnu pozemku p. č. 562/4 o výměře 40 m2 (dle GP č. 306-47/2008 díl "g" o výměře
výměře 35 m2) a části pozemku p. č. 385 o výměře 39 m2 (dle GP č. 306-47/2008 díl
m2), oba ve vlastnictví pana Antonína Vlachynského za část pozemku p. č. 387 o výměře
306-47/2008 díl "b" o výměře 73 m2), ve vlastnictví Města Uherské Hradiště, vše v
doplatku s tím, že náklady za vypracování GP uhradí Město Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 325/3 o výměře 320 m2 (dle GP č. 2019-4/2008 nově vzniklá p. č. 325/126 o
celkové výměře 320 m2) v k. ú. Mařatice, manželům Jarmile a Petru Vlachynským za kupní cenu 150,Kč/m2

•

nabytí pozemku p. č. 537/5 o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, od paní Ludmily
Dvořákové za kupní cenu 350,- Kč/m2

•

bezúplatný převod pozemku p. č. 662/7 o výměře 528 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Zlínskému kraji

•

převod pozemku p. č. 562/17 o výměře 11 m2 v k. ú. Vésky, paní Anně Hráčkové za kupní cenu 150,-Kč/m2

•

uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku st. p. č. 25/21 o výměře cca 40 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi Městem Uherské Hradiště, a paní Irenou Brimovou, panem Martinem

5 m2 a díl "c" o
"e" o výměře 39
73 m2 (dle GP č.
k.ú. Vésky; bez

Hanákem, společností KOVOKON Popovice s.r.o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem Koželuhou, Ing.
Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou Látalovou, panem Zdeňkem Foltýnem a paní
Dobromilou Foltýnovou za kupní cenu 3.500,- Kč/m2
•

zrušení usnesení ZM č. 221/16/Z/2008 ze dne 8. 12. 2008 v odst. I. v bodě 24., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí pozemku p. č. 388 o výměře 176 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou od pana Dalibora
Snopka, za celkovou kupní cenu 58.680,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 424 - 99/2008 vyhotoveného dne
5. 11. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

nabytí části pozemku p. č. 388 o výměře 45 m2 (dle GP č. 421-8/2009 nově vzniklá p. č. 388/2 o celkové
výměře 45 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou od pana Dalibora Snopka za celkovou kupní cenu 15.004,- Kč
(cena stanovena dle ZP č. 424-99/2008 vyhotoveného dne 5. 11. 2008 Ing. Šárkou Kovaříkovou)

•

nabytí části pozemku p. č. 3164/16 o výměře 200 m2 (dle GP č. 2105-7/2009 nově vzniklá p. č. 3164/71 o
celkové výměře 200 m2) v k. ú. Mařatice, od společnosti Residence Kasárna, s.r.o. za celkovou kupní cenu
1,- Kč

•

nabytí pozemku p. č. 4113 o celkové výměře 2 246 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od pana
Františka Daníčka za kupní cenu 50,- Kč/m2

•

zrušení usnesení ZM č. 204/15/Z/2008 ze dne 13.10. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění: ZM schvaluje
nabytí id. 63861/132448 pozemku p. č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od Jany
Alagiaové a Alessandra Alagii, id. 18359/132448 pozemku p. č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště, od společnosti Eurdomus s.r.o., id. 22760/132448 pozemku p. č. 1572 o celkové výměře
14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti MARLIN, s.r.o. a id. 27468/132448 pozemku p. č. 1572 o
celkové výměře 14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti PEGAS II. spol. s r.o. za celkovou kupní
cenu 5.138,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 354-29/2008 vypracovaného dne 27. 3. 2008 Ing. Šárkou
Kovaříkovou)

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2007/142/SMM uzavřené dne 27. 3. 2007 mezi Městem
Uherské Hradiště a společností STAVBY, a.s. dle přiloženého návrhu Dodatku č. 2

•

schválit uzavření dohod o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a následujícícmi obcemi:
•

Městys Buchlovice

•

Město Hluk

•

Město Kunovice

•

Město Staré Město

•

Město Uherský Ostroh

souhlasila
•

se způsobem vypsání společně zadávané veřejné zakázky "Zajištění procesu správy datové základny ÚAP a
ÚP obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje a Zlínského kraje v intencích stavebního zákona, Portál
ÚAP a ÚP"

•

s uzavřením soudního smíru v soudním sporu s panem Martinem Husákem o vydání bezdůvodného
obohacení probíhajícím před Okresním soudem v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7C 130/2005.

vzala na vědomí
•

ukončení nájemní smlouvy č. 2008/348/SMM uzavřené dne 13. 5. 2008 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Kristýnou Jančovou, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště; výpovědí ke dni 31. 5. 200

•

vyhodnocení tržeb z parkovacích zařízení za rok 2008

•

souhrnnou zprávu o přípravě záměru ROCHUS PARK v roce 2008

•

zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež za rok
2008

•

zprávu o činnosti komisí rady města za 2. pololetí 2008, III. a IV. čtvrtletí 2008 a zprávu o činnosti MK
Mařatice za 2. pololetí 2007

nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

nabytí pozemku p. č. 4715 o výměře 486 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od paní Miluše
Robauschové

•

nabytí pozemků p. č. 4226 o výměře 612 m2, p. č. 4275 o výměře 2 197 m2, p. č. 4300 o výměře 5 824
m2, vše v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, od paní Anny Burešové

neschválila ke zveřejnění
•

pronájem pozemku p. č. 6120/9 o výměře 210 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 35 m2 a části pozemku p. č. 194/3 o výměře cca 100 m2,
oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem pozemku st. p. č. 918 o výměře 329 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

pověřila
•

starostu města Ing. Libora Karáska, nebo místostarostu města Květoslava Tichavského, aby rozhodnutí
jediného společníka o rozšíření předmětu podnikání společnosti EDUHA, s.r.o. a tedy změnu obsahu
zakladatelské listiny, prohlásil před notářem do notářského zápisu a zápis podepsal

•

jednatele obchodní společnosti EDUHA, s.r.o., aby podal návrh na zápis změn do obchodního rejstříku

•

starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze
smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl
požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu města schválen

•

starostu města Ing. Libora Karáska k uzavírání, změnám a ukončování smluv, které jsou nutné pro
zabezpečení bezproblémového chodu městského úřadu, dle důvodové zprávy

zrušila
•

usnesení RM č. 620/36/R/2008 ze dne 24. 6. 2008 v odst. I. v bodě 12., a to ve znění:

•

RM schvaluje 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 10
bm, p. č. 289/13 v délce 10 bm a p. č. 289/14 v délce 20 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště; pro
oprávněného společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za jednorázovou náhradu 50,- Kč/bm

•

usnesení RM č. 996/66/R/2005 ze dne 13. 9. 2005 ve znění usnesení RM č. 1035/68/R/2005 ze dne 18. 10.
2005, a to ve znění: RM schvaluje změnu usnesení

•

původní znění: zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění naváděcího navigačního zařízení letiště, k
části pozemku p. č. 1478/1 o výměře 625 m2 v k. ú. Kněžpole pro oprávněného - Aircraft Industries, a.s.,
vlastníka navigačního zařízení řídícího letový provoz na letišti v k. ú. Kunovice; věcné břemeno se zřizuje
na dobu určitou 3 let, a to od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2008 za jednorázovou úplatu 3.000,- Kč

•

nové znění: zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění naváděcího navigačního zařízení letiště, k
části pozemku p. č. 1478/1 o výměře 625 m2 v k. ú. Kněžpole pro oprávněného - Aircraft Industries, a.s.,
vlastníka navigačního zařízení řídícího letový provoz na letišti v k. ú. Kunovice; věcné břemeno se zřizuje
na dobu určitou 3 let, a to od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2008 za jednorázovou úplatu 3.000,- Kč

•

usnesení RM č. 870/58/R/2005 ze dne 3.5. 2005 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:

•

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 1889/1 o výměře cca 260 m2 v k. ú. Mařatice manželům Ludvíku a
Ludmile Dvořákovým na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 1,- Kč/m2/rok

•

usnesení RM č. 620/36/R/2008 ze dne 24.6. 2008 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění:

•

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 410/68 o výměře 40 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Janě
Červinkové a Ing. Vladimíru Červinkovi s výší nájmu 2000,- Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem vybudování přístřešku pro parkování dvou osobních aut

•

usnesení RM č. 665/39/R/2008 ze dne 29.7. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:

•

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 653/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Uherské Hradiště panu Antonínu
Rosůlkovi s výší nájmu 4.104,- Kč/doba nájmu; na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 15.
9. 2008; za účelem zřízení letní zahrádky

•

usnesení RM č. 665/39/R/2008 ze dne 29. 7. 2008 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:

•

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1/1 o výměře 60 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
JACOM, spol. s r.o. s výší nájmu 26.700,- Kč/doba nájmu na dobu určitou ode dne podpisu nájemní
smlouvy do 31. 10. 2008; za účelem zřízení letní zahrádky

•

schválené usnesení ze dne 11. 2. 2009 č. 911/52/R/2009 k uzavření plánovací smlouvy na parkovací místa
v důsledku přestavby objektu č. p. 2, ulice Havlíčkova v k. ú. Uherské Hradiště uvnitř MPZ se společností
INTEGRA VD Zlín zastoupené Ing. Jiřím Nesvadbou, předsedou družstva, a to z důvodu nesprávně
provedeného výpočtu parkovacích míst

uložila
•

řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce
2009 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 800 tis. Kč

udělila
•

souhlas s umístěním sídla společnosti BEST MODE, s.r.o

požaduje

•

po odboru SMM předložit Radě města přehled všech dodatků uzavřených v souladu s tímto usnesením v
termínu do 31. 7. 2009

