Usnesení z 59. schůze rady města konané dne 12.5.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

podání žádosti o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení ─ školní družina do
rejstříku škol a školských zařízení ze 120 na 150, na adrese 1. máje 55 v Uherském Hradišti-Mařaticích, v
mimořádném termínu, u právnické osoby Základní škola T. G. Masaryka, která vykonává činnost škol a
školských zařízení, s účinností rozhodnutí od 1.9.2009.

•

odměny a návrh změn platů ředitelkám(lům) škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské
Hradiště, dle předloženého návrhu

•

Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2008, závěry z jednání Škodní komise a
Ústřední inventarizační komise

•

výpůjčku části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště, Povodí Moravy, s.p., na dobu určitou po dobu výstavby
vodního díla - protipovodňové zdi na části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště

•

pronájem částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště, Ředitelství vodních cest ČR, s výší nájmu 20,-Kč/m2/rok; na dobu určitou od 15.5. 2009 do 31.8. 2009; za účelem výstavby vodního díla "Přístaviště
Uherské Hradiště"

•

pronájem nebytových prostor ve III. NP budovy č.p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště,
Obchodní a hospodářské komoře, s výší nájmu 250,-- Kč/m2/rok; na dobu určitou do 1.10. 2011; za
účelem využití nebytových prostor pro organizační zázemí OHK, tj. umístění pracovníků podílejících se na
organizaci vzdělávací činnosti k realizaci projektů v komorových programech, připravených v rámci
Evropského sociálního fondu, se zaměřením na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003/757/SMM uzavřené dne 1.10. 2003 mezi Městem
Uherské Hradiště a Alešem a Michaelou Obdržálkovými, týkající se změny nájemce z manželů
Obdržálkových na pana Aleše Obdržálka, na základě Dohody o vypořádaní společného jmění manželů

•

pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice, manželům Ing. Jiřímu a Ing. Lence Durďákovým, s výší nájmu
10,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení ovocné a okrasné
zahrady

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu položení, údržby a provozu podzemního
komunikačního vedení na části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., za jednorázovou úhradu 50,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

pronájem nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 130 ul. Prostřední, Uherské Hradiště, paní Markétě
Silné, s výší nájmu 40.831,-- Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
provozování prodejny kožených výrobků a textilu

•

pronájem části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou, Asociaci víceúčelových základních organizací tech.
sportů a činností Míkovice, s výší nájmu 1,-- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem zřízení dostřeliště pro biatlon klub Míkovice

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení),
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, sestávajícího se z nového
metalického kabelu a 3 kusů trubiček HDPE pro optické kabely, na části pozemku v k.ú. Mařatice, pro
oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

výpůjčku pozemku v k.ú. Uherské Hradiště, Družstvu nájemníků 739, na dobu určitou po dobu životnosti
stavby č.p. 739 na předmětném pozemku stojící

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, umístěného na částech pozemků v k.ú. Mařatice; pro
oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jednorázová úhrada ve výši 1.080,-- Kč již byla jako
záloha v plné výši uhrazena

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, umístěného na částech pozemků v k.ú. Mařatice; pro
oprávněného společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,za jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm + aktuální
výše DPH

•

pronájem části v k.ú. Mařatice, Pavlu a Věře Bílovým, s výší nájmu 1.000,-- Kč/parkovací místo/rok +
aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení 1 parkovacího místa

•

výpůjčku části pozemku v k.ú. Mařatice, společnosti MARLIN s.r.o., na dobu určitou do doby převodu do
vlastnictví Města Uherské Hradiště; za účelem sadových úprav a umístění rozvodu VO a stožáru VO

•

výpůjčku části v k.ú. Mařatice, společnosti MARLIN s.r.o., na dobu určitou po dobu životnosti stavby
objektu č. 20; za účelem vybudování chodníku, okapového chodníku a sjezdu k předmětné budově

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení, provozu a
údržby přípojky slaboproudu na části pozemku v k.ú. Mařatice; pro oprávněného MARLIN, s.r.o., za
jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

pronájem části v k.ú. Mařatice, společnosti MARLIN s.r.o., s výší nájmu 1.000,-- Kč/parkovací místo/rok +
aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování 7 parkovacích
míst

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na částech pozemků v k.ú. Uherské Hradiště; pro
oprávněného JMP Net, s.r.o., za jednorázovou úhradu 50,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu
věcného břemene mezi Městem Uherské Hradiště a Povodím Moravy, s.p., týkající se pozemku v k.ú.
Mařatice na jehož části má budoucí oprávněný právo vybudovat stavbu "Rekonstrukce zatrubnění
Vinohradského potoka"; dle přiloženého návrhu smlouvy

•

zpětvzetí Výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 4.3. 2009, týkající se pronájmu pozemků v k.ú.
Mařatice, společnosti STAMOS spol. s r.o., za podmínky uzavření Dohody o ukončení smlouvy o pronájmu
pozemku ke dni 30.11. 2009

•

ukončení Smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené dne 15.7. 1992 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností STAMOS spol. s r.o., týkající se pronájmu pozemků v k.ú. Mařatice; dohodou ke dni 30.11.
2009

•

výpůjčku části pozemku v k.ú. Mařatice, panu Josefu Bednářovi, na dobu určitou po dobu životnosti staveb
na pozemku v k.ú. Mařatice; za účelem zřízení trvalého sjezdu do areálu společnosti na pozemku v k.ú.
Mařatice

•

uzavření dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 11. 5. 1992 s účastníky sdružení JUDr. Vít Burša, Zdeněk
Machálek a JUDr. Josef Pitner, všichni členové SAK Burša-Machálek-Pitner, výše odměny se zvyšuje o
aktuální sazbu DPH, s účinností od měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde k podpisu dodatku, dle
znění přílohy

•

uzavření smlouvy o spolupráci se společností PUBLICITY, spol. s r. o., jejímž předmětem bude úhrada
podnájmu velkého sálu Klubu kultury pro slavnostní vyhlášení soutěže STAVBA ROKU 2008 ZLÍNSKÉHO
KRAJE

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce s Českomoravským fotbalovým svazem, o. s., dle předloženého návrhu

•

zahraniční studijní cestu - odbornou exkurzi do Belgie, organizovanou Týmovou iniciativou pro místní
udržitelný rozvoj a spolufinancovanou Vlámskou vládou, pro Ing. Petra Pavelčíka ve dnech 14. - 19.6. 2009
včetně příspěvku na dopravu a náklady spojené s pojištěním léčebných výloh, stravným a kapesným.
Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 % stravného.

•

výsledek výběrového řízení na realizaci akce: "Dodávka a montáž parkovacího závorového systému na
parkovišti ČD Jih v Uherském Hradišti", provedeného podle Pravidel pro zadávání zakázek Městem Uherské
Hradiště. Vybraný uchazeč: DESIGNA Parking & Acces s.r.o., s nabídkovou cenou 2 341 486,80 Kč vč. DPH.

•

uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "Lokální vysprávky asfaltobetonových povrchů místních a
veřejně přístupných účelových komunikací v Uherském Hradišti" 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.3), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: HRATES, a.s, s
nabídkovou cenou 754.642,- Kč vč. DPH.

•

uzavření Dodateku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 17. 2. 2006, se společností HRATES, a. s., dle
předloženého návrhu

•

výsledek výběrového řízení na pronájem vozidla s měřícím zařízením rychlosti vozidel

•

uzavření smlouvy o nájmu zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel s vítěznou firmou Alpine Metal
a.s.

•

uzavření dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR a
Městem Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu

•

uzavření Smlouvy o změně investora části stavby "Přístaviště pro sportovní a rekreační plavbu na řece
Moravě" a její realizaci dle předloženého návrhu

•

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na pořádání prvního ročníku studentského kulturního festivalu Majáles, konaného dne 5. 5. 2009 v
Uherském Hradišti

•

Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace "REKONSTRUKCE MASARYKOVA
NÁMĚSTÍ", 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: S-projekt plus, a.s., s nabídkovou cenou
1.605.310 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.
•

Prohlášení o partnerství se SOŠ a Gymnáziem Staré Město v operačním programu "Vzdělávání pro
konkurenceschopnost"

•

zadávací dokumentaci v rozsahu svazku 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a svazku 2 Obchodní podmínky pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na nadlimitní veřejnou zakázku
"Sportovněrelaxační centrum Uherské Hradiště", dle předloženého návrhu

schválila ke zveřejnění
•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění rozpojovacích
skříní a nového kabelového vedení NN na částech pozemků v k.ú. Mařatice; pro oprávněného E.ON
DISTRIBUCE, a.s.,

•

výpůjčku části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou

•

převod budovy (bez čísla popisného nebo evidenčního) na pozemku v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. S - 0000413/SMM uzavřené dne 23.10. 2000 mezi Městem
Uherské Hradiště a SLOVÁCKEM, stavebním bytovým družstvem, týkající se změny v předmětu nájmu;
předmět nájmu se rozšiřuje o v k.ú. Uherské Hradiště

•

zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení včetně umístění 1 kusu rozvaděče na části v k.ú. Mařatice, pro oprávněného
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

•

převod pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou

•

pronájem v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

•

pronájem pozemků v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

•

pronájem nebytových v budově č.p. 1257, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště

•

převod pozemku a budovy bez čp/če na pozemku p.č. 1, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem pozemků v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, v k.ú. Mistřice I. a v k.ú. Kněžpole, (dle seznamu
pozemků specifikovaných v důvodové zprávě)

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění poutních zastavení na částech pozemků v k.ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, pro oprávněného Občanské sdružení Matice Velehradská,

•

pronájem pozemků a částí pozemků v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, v k.ú. Míkovice nad Olšavou, v
k.ú. Sady, v k.ú. Vésky, v k.ú. Mařatice v k.ú. Popovice, (dle seznamu pozemků specifikovaných v
důvodové zprávě)

•

pronájem nebytových prostor v I. NP budovy č.p. 1156 (3 NP vpravo od prodejny Albert), ulice Štěpnická,
686 01 Uherské Hradiště

•

pronájem pozemků a částí pozemků v k.ú. Staré Město (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové
zprávě)

souhlasila
•

s užitím historického znaku města na řečnickém pultu při slavnostním vyhlášení soutěže STAVBA ROKU
2008 ZLÍNSKÉHO KRAJE

•

s použitím historického znaku městana propozicích tradičních závodů pořádaných atletickým klubem, na
propozicích mezistátního utkání HU-CRO-SLO-CZ a na dalších materiálech vydaných u příležitosti 90. výročí
založení atletického klubu

vzala na vědomí
•

informaci o vývoji situace na ZŠ UNESCO Uh. Hradiště, dle uvedené důvodové zprávy

•

informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 14.5. 2007 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Helenou Zelinkovou, týkající se pronájmu nebytových prostor o výměře 14,10 m2 v budově č.p. 1257,
ulice Štěpnická, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.5. 2009

•

informaci o konání slavnostního vyhlášení soutěže STAVBA ROKU 2008 ZLÍNSKÉHO KRAJE 28. května 2009
v Uherském Hradišti.

•

vyhodnocení zimní údržby za uplynulé zimní období 2008/2009

udělila
•

souhlas s umístěním sídla pro Obchodní a hospodářskou komoru, na adrese Studentské náměstí 1531, 686
01 Uherské Hradiště

neschválila ke zveřejnění
•

pronájem 4 parkovacích míst vybudovaných na pozemku v k.ú. Mařatice, před bytovým domem č.p. 67,
ulice 1. Máje, Uherské Hradiště - Mařatice

•

převod části pozemku p.č. 3023/75 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 367/134 o výměře 777 m2 v k.ú. Sady

zrušila
•

otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na nadlimitní veřejnou zakázku "Sportovněrelaxační
centrum Uherské Hradiště" v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách

uložila
•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. zajistit zrušení výše uvedeného výběrového řízení
prováděného prostřednictvím společnosti RTS na základě mandátní smlouvy č. 2104/2008.

•

jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. zahájit otevřené výběrové řízení na stavební
zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb. na nadlimitní veřejnou zakázku "Sportovněrelaxační centrum
Uherské Hradiště" prostřednictvím společnosti RTS, a. s

