Usnesení z 60. schůze rady města konané dne 2.6.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Rozpočtové opatření č. 4 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2009 se
zvyšují o 7 292,4 tis. Kč.

•

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

•

Příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní realizaci úpravy vnitřního atria školy ve výši cca 600 tis. Kč z rozpočtu
organizace v případě, že akce bude pokryta sponzorskými prostředky určenými škole.

•

Uzavření dodatků platných smluv za uskutečněná plnění městu v souvislosti se vznikem povinnosti platby
daně z přidané hodnoty města ve vztahu k současným cenám uvedeným ve smlouvách tak, jak je uvedeno
v důvodové zprávě a pověřuje starostu města jejich uzavřením.

•

účetní závěrku společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. za rok 2008 takto:

•

Výnosy 7 333 tis. Kč

•

Náklady 6 965 tis. Kč

•

Zisk 368 tis. Kč

•

hospodaření společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. za rok 2008. Dosažený zisk bude použit takto:

•

Rezervní fond 36 800 Kč

•

Nerozdělený zisk 331 200 Kč

•

zprávu jednatele společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2008

•

hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2008

•

společnosti EDUHA,s.r.o. úpravu cen za ubytování pro akademický rok 2009/2010 dle předloženého
materiálu

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 2057/2 o výměře 4 m2, p.č. 2057/4 o výměře 361 m2, p.č. 2057/12 o
výměře 131 m2, p.č. 2057/15 o výměře 5 m2, p.č. 2057/18 o výměře 32 m2, p.č. 2057/19 o výměře 23
m2, p.č. 2057/20 o výměře 38 m2, p.č. 2057/21 o výměře 38 m2, p.č. 2057/22 o výměře 113 m2, p.č.
2057/23 o výměře 36 m2, p.č. 2057/36 o výměře 59 m2, p.č. 3000/38 o výměře 20 m2, p.č. 3000/171 o
výměře 67 m2, p.č. 3023/50 o výměře 961 m2, p.č. 3023/51 o výměře 386 m2, p.č. 3023/52 o výměře
655 m2, p.č. 3023/85 o výměře 8 m2, p.č. 2057/14 o výměře 3 m2, p.č. 2057/16 o výměře 8 m2, p.č.
2057/17 o výměře 10 m2 a p.č. 3023/53 o výměře 260 m2, vše o celkové výměře 3 219 m2, vše v k.ú.
Mařatice; společnosti TETRACO CS spol. s r.o., na dobu určitou do doby převodu komunikací a chodníků do
vlastnictví Města Uherské Hradiště, nejdéle však do tří let od podpisu smlouvy; za účelem zřízení a oprav
komunikací a chodníků souvisejících s výstavbou areálu "UH vědecko - technologický park" Uherské
Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
veřejného vodovodu a kanalizace včetně jejich příslušenství na částech pozemků p.č. 2057/4 v délce cca 8
bm, p.č. 2057/12 v délce cca 1 bm, p.č. 3023/51 v délce cca 1 bm, p.č. 3023/52 v délce cca 81 bm, p.č.
3023/50 o výměře cca 14 bm a p.č. 3023/66 o výměře cca 8 bm, vše v celkové délce cca 113 bm, vše v
k.ú. Mařatice; pro oprávněného SVK, a.s., za jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p.č. 2057/4 v délce cca 43 bm, p.č.
2057/12 v délce cca 10 bm a p.č. 2057/2 v délce cca 50 bm, vše v celkové délce cca 103 bm, vše v k.ú.
Mařatice; pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm +
aktuální výše DPH

•

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 132/1 v délce 178 bm, p.č. 139 v délce 13
bm, p.č. 151/10 v délce 5 bm, p.č. 653/29 v délce 6 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene ve výši
11.800,-- Kč byla dne 14.7. 2008 jako záloha v plné výši uhrazena

•

pronájem 1 kusu mikrotrubičky o průměru 7 mm vedené v HDPE trubce v délce 331 bm uložené na
pozemcích p.č. 289/9, p.č. 289/13, p.č. 289/15, p.č. 788/23, p.č. 378/12, p.č. 378/13, p.č. 378/14, p.č.
378/16, p.č. 378/17, p.č. 378/18, p.č. 378/20, vše v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti DAT, s.r.o., s výší
nájmu 24,-- Kč/bm/rok (tj. 2,-- Kč/bm/měsíc); na dobu určitou 10 let s roční výpovědní lhůtou

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.5. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností DKR s.r.o., týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 28 m2 ve II. NP budovy č.p.
441, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 30.6. 2009

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/815/SMM uzavřené dne 1.10. 2003 mezi Městem Uherské Hradiště a
Ing. Alešem Majzlíkem a Ing. Pavlem Jordánem týkající se pronájmu části pozemku p.č. 855/1 o výměře 9
m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; dohodou ke dni 30.6. 2009

•

výpůjčku pozemku p.č. 55/4 o výměře 1 064 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na dobu určitou do doby
převodu předmětného pozemku do vlastnictví Města Uherské Hradiště; za účelem provozování parkoviště a
odpočinkových zón

•

uzavření Smlouvy o bezesmluvním užívání mezi Městem Uherské Hradiště a Českou republikou, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se užívání
pozemku st.p.č. 444/2 o výměře 2 921 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, s náhradou za bezesmluvní užívání od
1.6. 2007 ve výši 22,-- Kč/m2/rok

•

uzavření Smlouvy o bezesmluvním užívání mezi Městem Uherské Hradiště a Českou republikou, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se užívání
pozemků p.č. 85/4 o výměře 198 m2 a st.p.č. 2770 o výměře 36 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště; s
náhradou za bezesmluvní užívání od 1.6. 2007 ve výši 22,-- Kč/m2/rok

•

pronájem částí pozemků p.č. 1252 o výměře 135 m2 a p.č. 900 o výměře 112 m2, oba v k.ú. Uherské
Hradiště, od Povodí Moravy, s.p. s výší nájmu 20,-- Kč/m2/rok; na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy
do dne majetkoprávního vypořádání předmětu nájmu, tj. ke dni podání návrhu na vklad smlouvy o zřízení
věcného břemene do KN; za účelem provedení objektu SO 04 (přístupový chodník od sjezdu k lávce a
schodiště), který je součástí stavby "Přístaviště Uherské Hradiště"

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.8. 2008 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností ARCHGEO s.r.o, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 22 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 30.6. 2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností ALBRA spol. s r.o, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 112 m2 v budově č.p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Dušanem Melichárkem, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 25 m2 v budově č.p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
Střední školou MESIT, o.p.s., týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 23 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Jaroslavou Vlčkovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 23 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Naďou Blažkovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 23 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Petrou Havlíkovou Jilíkovou, , týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 24 m2 v budově
č.p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni
převzetí výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.2. 2008 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Petrou Havlíkovou Jilíkovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 27 m2 v budově č.p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.11. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
Občanským sdružením CIFRA, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 13 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Jarmilou Kaňovskou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 38 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.7. 2008 mezi Městem Uherské Hradiště a
Základní organizací neslyšících v Uherském Hradišti, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře

53 m2 v budově č.p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce
následujícího po dni převzetí výpovědi
•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Petrem Zálešákem, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 25 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a
paní Hanou Gabrhelovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 24 m2 v budově č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí od prvního dne měsíce následujícího po dni převzetí
výpovědi

•

změnu usnesení RM č. 923/55/R/2009 ze dne 17.3. 2009 v odst. I. v bodě 13., a to následovně:
původní znění:
RM schvaluje 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 a panu
Miloslavu Vaňkovi na dobu určitou do 31.3. 2012; za účelem zřízení sjezdu z místní komunikace k vlastním
pozemkům
nové znění:
RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 1013 o výměře 391 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu
Antonínu Dobešovi, paní Martě Podškubkové, panu Františku Vaňkovi, panu Vladimíru Mikulíčkovi, panu
Miloslavu Vaňkovi, na dobu určitou do 31.3. 2012; za účelem zřízení sjezdu z místní komunikace k vlastním
pozemkům

•

zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování horkovodní přípojky včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s jejími rekonstrukcemi a opravami na částech pozemků p.č. 3039/13 v délce
10 bm, p.č. 3039/16 v délce 2 bm, p.č. 3150/11 v délce 48 bm, p.č. 3150/5 v délce 206 bm, p.č. 3015/6 v
délce 50 bm, p.č. 3015/75 v délce 294 bm (vše v celkové délce 610 bm), vše v k.ú. Mařatice; pro
oprávněného společnost CTZ s.r.o., za jednorázovou úhradu 30,-- Kč/bm + aktuální výše DPH

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 653/33 o výměře 40 m2 a st.p.č. 25/4 o výměře 700 m2, oba v k.ú. Uherské
Hradiště, společnosti Garáže Hradební s.r.o., na dobu určitou do doby kolaudace komunikace; za účelem
výstavby "Polyfunkčního objektu" na ulici Hradební v Uherském Hradišti včetně přilehlé komunikace

•

Odpověď na žádost o snížení nájemného z bytu pro Ing. Petera Pavlusíka, dle důvodové zprávy

•

uzavření plánovací smlouvy na zajištění dopravní přístupnosti s navrhovateli - Markem a Pavlínou
Horsákovými - stavebníky rodinného domu na pozemku parcelní číslo 349/1 v k.ú. Mařatice, dle
předloženého návrhu.

•

změnu usnesení Rady města č. 704/41/R/2008 k uzavření plánovací smlouvy - nikoliv na 18 ale na 9
parkovacích míst.
původní znění:
Rada města Uherské Hradiště schvaluje uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu
18 - s investorem stavebních úprav objektu čp. 65, Mariánské náměstí v MPZ: Ta Manh Truong s finančním
příspěvkem ve výši 658 800,- Kč ve prospěch města.
nové znění:
Rada města Uherské Hradiště schvaluje uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu
9 s investorem stavebních úprav objektu č.p. 65, Mariánské náměstí v MPZ, Ta Manh Truong s finančním
příspěvkem ve výši 329.400 Kč ve prospěch města.

•

uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města s Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, dle předloženého návrhu

•

uzavření smlouvy č. 07004643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu životní prostředí

•

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o odvozu a likvidaci TKO uzavřené dne 1. 1. 1996 ve znění dodatků č.
1/2009 a č. 2/2009 se společností Odpady - Třídění - Recyklace a.s., dle předloženého návrhu

•

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 41082/01 ze dne 19. 3. 2001 o odvozu a zneškodnění odpadu ve
znění pozdějších změn a dodatků, se společností Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovna
Otrokovice, dle předloženého návrhu

•

vzorovou smlouvu "O nájmu hrobového místa", ve znění dle přílohy.

•

"Ceník hřbitovních služeb" ve znění dle přílohy.

•

uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené s Ing. Píšťkem, dle předloženého návrhu.

•

opravu Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích, dle přílohy

•

uzavření dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií České
republiky, Krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby Uherské Hradiště,
obvodní oddělení, zastoupené vedoucím územního odboru vnější služby plk. Ing. Pavlem Gajdošíkem a
vedoucím obvodního oddělení npor. Ivanem Palou, dle přílohy

•

uzavření Dodatku č. 2, 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.

•

uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje "Smlouva o dílo č. SODM 423 - Snížení spotřeby energie
v budovách města Uherské Hradiště - ZŠ Sportovní", Městem Uherské Hradiště a zhotovitelem STAVBY a.
s., dle předloženého návrhu.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 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. b) a čl. 8 odst.4), veřejná
zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., s nabídkovou cenou 3.538.513 Kč vč. DPH. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

•

Uzavření smlouvy na veřejnou malého rozsahu na stavební práce "PŘÍVOD VZDUCHU DO BUDOVY
SLOVÁCKÉHO DIVADLA S CHLAZENÍM" s uchazazečem AMON RM, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.694.203 Kč
vč. DPH. Výběrové řízení bylo provedeno 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).

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE ŠATEN 1. NP OBJEKT D", ZŠ Sportovní
777, 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. b)
a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., s nabídkovou cenou
1.299.369 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "Přístaviště Uherské Hradiště, SO 04 Přístupový chodník od
sjezdu k lávce a schodiště", 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: IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. s nabídkovou cenou 1.169.656 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s
tímto vybraným uchazečem.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Výměna podlahových krytin v domech čp.363-398, Tyršovo
náměstí, Uherské Hradiště, provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění, §18 odst. 3) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Uherské Hradiště; vybraný uchazeč:
Jiří Stejskal, s nabídkovou cenou 863 644,- Kč vč. DPH

•

bezúplatné nabytí movitého majetku (dle soupisu majetku specifikovaného v důvodové zprávě), od
společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. formou daru

•

nabytí automobilu značky Renault Clio Grandtour (rok výroby 2008) registrační značky 3Z53082, od
společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., za kupní cenu 233.500,-- Kč (kupní cena stanovena dle
ocenění vozidla vyhotoveného společností H+H s.r.o.)

•

nabytí projektové dokumentace k vybudování nového aquaparku v Uherském Hradišti
příslušenství), od společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., za kupní cenu 14 931.463,-- Kč

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/1213/SMM uzavřené dne 14.10. 2008 mezi Městem Uherské
Hradiště a společností Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., týkající se výpůjčky části pozemků p.č. 399/2 o
výměře 999 m2, p.č. 399/23 o výměře 826 m2, p.č. 399/25 o výměře 505 m2 a st.p.č. 578 o výměře 567
m2, vše v k.ú. Mařatice; dohodou ke dni převodu zadavatelských práv a povinností

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/1214/SMM uzavřené dne 13.10. 2008 mezi Městem Uherské
Hradiště a společností Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., týkající se výpůjčky části pozemků p.č. 399/2 o
výměře 324 m2, p.č. 399/23 o výměře 566 m2, p.č. 399/25 o výměře 27,7 m2, p.č. 399/30 o výměře 838
m2, p.č. 399/31 o výměře 420 m2, p.č. 399/34 o výměře 446 m2, p.č. 399/33 o výměře 20 m2, st.p.č.
1125 o výměře 5 m2 a st.p.č. 578 o výměře 1,3 m2, vše v k.ú. Mařatice; dohodou ke dni převodu
zadavatelských práv a povinností

•

ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/512/SMM uzavřené dne 11.6. 2008 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., týkající se výpůjčky movitého majetku (dle seznamu
movitého majetku specifikovaného v důvodové zprávě); dohodou ke dni 30.9. 2009

•

Vyhodnocení záměru 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, v tomto pořadí:
•

1.1. Petra Klimková

•

1.2. Pavla Škrášková

•

1.3. Lada Křivová

(včetně

•

Uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby, o velikosti 1+kk, výměře 30,75 m2 se
stávající nájemkyní Kateřinou Lučkovou, na dobu určitou a to dvou let, dle Pravidel nakládání s byty pro
příjmově vymezené osoby. Přesná specifikace bytu je uvedena v důvodové zprávě.

•

Uzavření nájemní smluvy na byt pro příjmově vymezené osoby, o velikosti 1+kk, výměře 38,85 m2 se
stávající nájemkyní Pavlou Lagovou, na dobu určitou a to dvou let, dle Pravidel nakládání s byty pro
příjmově vymezené osoby. Přesná specifikace bytu je uvedena v důvodové zprávě.

•

Uzavření nájemní smluvy na byt pro příjmově vymezené osoby, o velikosti 1+kk, výměře 31,55 m2 s
Richardem Surým, na dobu určitou a to dvou let, po doložení všech podkladů pro uzavření nájemní
smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby, dle Pravidel nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.
Přesná specifikace bytu je uvedena v důvodové zprávě.

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemku st.p.č. 1564 o výměře 17 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1558 o výměře 17 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1562 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1689/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1560 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st.p.č. 1563 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemků p.č. 173 o výměře 682 m2 a p.č. 186 o výměře 27 m2, oba v k.ú. Vésky

•

výpůjčku části pozemku p.č. 2287 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Mařatice

•

pronájem části terasy (travnaté plochy přístupné z bytu č. 5) o výměře cca 10 m2 v I. NP objektu č.p.
1259, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru - kanceláře č. 1 o výměře 15,70 m2 ve II. NP budovy č.p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru - kanceláře č. 2 o výměře 23,20 m2 ve II. NP budovy č.p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště

•

směnu pozemku p.č. 6299 o celkové výměře 952 m2 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, ve
vlastnictví Mgr. Dalibora a Mgr. Kláry Hofmanových, za pozemek st.p.č. 78 o celkové výměře 221 m2 v k.ú.
Sady, ve vlastnictví Města Uherské Hradiště

•

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

•

výpůjčku části pozemku p.č. 137 o výměře 1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

souhlasila
•

s použitím historického znaku města na propagační materiály při příležitosti konání Národní výstavy
ušlechtilých koček dne 23.1.2010 v Uherském Hradišti, dle přílohy

•

s použitím historického znaku města za účelem propagace města při Jarmarku vědy a umění 2009,
konaného dne 29.5.2009 v Uherském Hradišti, dle přílohy

vzala na vědomí
•

ukončení Smlouvy uzavřené dne 1.4. 2005 mezi Městem Uherské Hradiště a Ing. Janem Ksiazkiewiczem,
týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 26 o výměře 58 m2 ve II. NP budovy č.p. 21, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 30.6. 2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.10. 2004 mezi Městem Uherské Hradiště a
panem Jiřím Machálkem, týkající se pronájmu nebytového prostoru - kanceláře č. 1 o výměře 15,70 m2 ve
II. NP budovy č.p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 30.6. 2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.10. 2004 mezi Městem Uherské Hradiště a
společností M LUX spol. s r.o., týkající se pronájmu nebytového prostoru - kanceláře č. 2 o výměře 23,20
m2 ve II. NP budovy č.p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 30.6. 2009

•

žádost ředitelů škol a školských zařízení o navýšení příplatků za vedení

rozhodla
•

v působnosti Valné hromady společnosti Aqupark Uherské Hradiště, s.r.o. tak, že: souhlasí s uzavřením
provozu krytého plaveckého bazénu v Uh. Hradišti k 30.6.2009 až do doby zahájení jeho nového provozu
po plánované rekonstrukci.

udělila
•

souhlas s podnájmem části nebytového prostoru o výměře 2 m2 ve vestibulu budovy č.p. 1198, ulice
Hradební, 686 01 Uherské Hradiště, Klubu kultury Uherské Hradiště, pro pana Mariana Panáčka, za účelem
umístění a provozu nápojového a potravinového automatu, který bude sloužit potřebám návštěvníků akcí
pořádaných v Klubu kultury

neschválila
•

Uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1 s Janou Pavelovou

•

Žádost o snížení nájemného z bytu Ing. Petera Pavlusíka

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. 3164/17 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice

zrušila
•

usnesení 57. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 7.4.2009 číslo usnesení 987/57/R/2009.

•

Usnesení RM č. 1029/59/R/2009 ze dne 12.5.2008 ve znění: " RM schvaluje 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"

•

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace "REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ",
veřejná zakázka malého rozsahu, výzva ze dne 14.4.2009.

