Usnesení z 63. schůze rady města konané dne 7.7.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Odstranění budov v areálu koupaliště (Šatny, WC, Strojovna, Budova minigolfu)

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12.08.2008 mezi městem Uherské Hradiště a
paní Růženou Hubáčkovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 19 m2 v I. NP budovy č. p.
130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.07.2009

•

pronájem nebytových prostor č. 001 o výměře 19,75 (část), č. 003 o výměře 8,50 m2, č. 004 o výměře
33,80 m2, č. 005 o výměře 17,50 m2, č. 006 o výměře 2,20 m2, č. 007 o výměře 2,50 m2, č. 008 o
výměře 16,00 m2, č. 027 o výměře 13,10 m2, vše o výměře 113,35 m2, vše v I. NP budovy č. p. 33,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, společnosti VOMA s. r. o., s výší nájmu 3.000 Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem prodeje lahůdkových uzenin

•

pronájem nebytových prostor č. 001 o výměře 19,75 (část), č. 002 o výměře 290,00 m2, č. 009 o výměře
92,60 m2, č. 010 o výměře 117,60 m2, č. 011 o výměře 38,30 m2, č. 012 o výměře 64,10 m2, č. 013 o
výměře 43,10 m2, č. 014 o výměře 23,60 m2, č. 015 o výměře 12,20 m2, č. 016 o výměře 14,50 m2, č.
017 o výměře 10,50 m2, č. 018 o výměře 10,50 m2, č. 019 o výměře 14,50 m2, č. 020 o výměře 24,00
m2, č. 021 o výměře 37,00 m2, č. 022 o výměře 14,00 m2, č. 023 o výměře 9,10 m2, č. 024 o výměře
14,70 m2, č. 025 o výměře 6,10 m2, č. 026 o výměře 37,00 m2, vše o celkové výměře 893,15 m2, vše v
I. NP budovy č.p. 33, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště a nebytových prostor č. 224 o výměře 3,40
m2, č. 225 o výměře 16,20 m2, č. 226 o výměře 10,00 m2, č. 227 o výměře 18,60 m2, č. 228 o výměře
33,00 m2. č. 229 o výměře 30,00 m2, č. 230 o výměře 8,00 m2, č. 231 o výměře 12,30 m2, č. 232 o
výměře 9,30 m2, č. 233 o výměře 8,40 m2, č. 234 o výměře 14,80 m2, č. 235 o výměře 4,40 m2, vše o
celkové výměře 168,40 m2, vše ve II. NP budovy č. p. 33, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště,
společnosti ENFIN CZ a. s.; s výší nájmu 1.100 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení samoobslužné prodejny potravin

•

výpůjčku části pozemku p. č. 154/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, Miroslavě a Bohuslavu
Weintrittovým; na dobu určitou po dobu životnosti stavby domu č. p. 57 a současně jeho vlastnictvím
Miroslavou a Bohuslavem Weintrittovými; za účelem využití části předmětného pozemku k umístění
vjezdové brány a vjezdu do domu; s podmínkou umožnění přístupu na pozemky p. č. 131, p. č. 130, p. č.
128 jejich vlastníkům

•

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 pozemky st. p. č. 1739/2 o výměře 8 m2, st. p. č. 1740/2 o výměře 8 m2,
st. p. č. 1741/2 o výměře 7 m2, st. p. č. 1742/2 o výměře 7 m2, st. p. č. 1743/2 o výměře 6 m2, st. p. č.
1744/2 o výměře 6 m2, st. p. č. 1745/2 o výměře 6 m2, st. p. č. 1746/2 o výměře 9 m2, st. p. č. 1747/2 o
výměře 13 m2, st. p. č. 1748/2 o výměře 17 m2, st. p. č. 1749 o výměře 20 m2, st. p. č. 1750 o výměře
19 m2, st. p. č. 1751/2 o výměře 18 m2, st. p. č. 1752/2 o výměře 14 m2, st. p. č. 1753/2 o výměře 10
m2, st. p. č. 1754/2 o výměře 6 m2, st. p. č. 1755/2 o výměře 2 m2, st. p. č. 2741 o výměře 23 m2, st. p.
č. 2742 o výměře 22 m2, st. p. č. 2743 o výměře 23 m2, st. p. č. 2744 o výměře 24 m2, st. p. č. 2745 o
výměře 22 m2, st. p. č. 2746 o výměře 22 m2, st. p. č. 2747 o výměře 22 m2, st. p. č. 2748 o výměře 23
m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště; celková výše nájmu bude navýšena o aktuální výši DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení včetně umístění 1 kusu rozvaděče na částech pozemků p. č. 2057/2 v délce 100 bm
a p. č. 2058/103 v délce 3 bm, oba v k.ú. Mařatice, pro oprávněného společnost Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + 500 Kč (rozvaděč) + aktuální výše DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění poutních zastavení na části pozemku p. č. 6028/7
o výměře 75 m2 (dle GP č. 2443-34/2009 nově vzniklá p. č. 6028/24 o celkové výměře 75 m2) a části
pozemku p. č. 6028/8 o výměře 42 m2 (dle GP č. 2443-34/2009 nově vzniklé p. č. 6028/27 o celkové
výměře 18 m2 a p. č. 6028/28 o celkové výměře 24 m2), vše v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště,
pro oprávněného Občanské sdružení Matice Velehradská, bezúplatně

•

ukončení Nájemní smlouvy č. S-0100149/SMM uzavřené dne 29.03.2001 mezi městem Uherské Hradiště a
společností Agrokomplex Kunovice a. s., dohodou ke dni podpisu nové nájemní smlouvy

•

ukončení Nájemní smlouvy č. S-9800074/SMM ve znění Dodatku č. 1 uzavřené dne 09.03.1998 mezi
městem Uherské Hradiště a Zemědělsko-obchodním družstvem Mír Kunovice, dohodou ke dni podpisu nové
nájemní smlouvy

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění rozpojovacích
skříní a nového kabelového vedení NN na částech pozemků p. č. 437/171 v délce cca 12 bm, p. č. 437/173
o výměře cca 0,32 m2, p. č. 436/19 v délce cca 5 bm a výměře cca 0,13 m2, p. č. 437/168 v délce cca 2
bm a výměře cca 0,13 m2, st. p. č. 1733 v délce cca 1 bm, p. č. 2055/7 o výměře cca 0,09 m2, p. č.
3023/23 v délce cca 75 bm, p. č. 3023/79 v délce cca 6 bm, p. č. 3023/80 v délce cca 20 bm a výměře cca
0,13 m2, p. č. 3023/90 v délce cca 8 bm a p. č. 3058/17 v délce cca 5 bm, vše v k. ú. Mařatice; pro
oprávněného E. ON DISTRIBUCE, a. s., v zastoupení E. ON Česká republika, s. r. o., za jednorázovou
úhradu 30 Kč/bm + 500 Kč - skříň (pilíř) + aktuální výše DPH

•

ukončení Smlouvy o nájmu uzavřené dne 19.12.1990 mezi původně Podnikem bytového hospodářství,
státní podnik, Uherské Hradiště, na základě rozhodnutí Okr. úřadu v Uherském Hradišti o přechodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí dle § 5 zák. 172/91 Sb., mezi městem Uherské Hradiště, a
panem Josefem Chlachulou, týkající se pronájmu nebytových prostor o výměře 53 m2 v I. NP budovy č.p.
263, ul. Malinovského, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.10.2009

•

ukončení Smlouvy o nájmu uzavřené dne 01.01.1993 mezi městem Uherské Hradiště a společností
MARING spol. s r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor nacházejících se v průjezdu budovy č. p.
321, ulice Rostislavova, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.10.2009

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění svítidel
veřejného osvětlení na fasádu budovy č. p. 253 na pozemku st. p. č. 23/3 v k. ú. Uherské Hradiště,
oprávněný: město Uherské Hradiště, povinní: pan Lubomír Hoffman a společnost AXELL 56, s. r. o.;
bezúplatně

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění svítidel
veřejného osvětlení na fasádu budovy č. p. 251 na pozemku st. p. č. 23/1 v k. ú. Uherské Hradiště, včetně
jejich oprav a provozování, oprávněný: město Uherské Hradiště; povinný: PharmDr. Karel Kraus;
bezúplatně

•

pronájem pozemků p. č. 6035/53 o celkové výměře 20 109 m2, p. č. 6035/76 o celkové výměře 4 009 m2
a p. č. 6037/1 o celkové výměře 10 300 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, společnosti
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY, a. s.; s výší nájmu 6.517 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s
jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října běžného roku; za účelem využití pozemků jako orné půdy
pro zemědělskou činnost

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
31.12.2001 mezi městem Uherské Hradiště a původně panem Josefem Janouškem, následně na základě
usnesení RM č. 1163/76/R/2006 ze dne 07.03.2006 mezi městem Uherské Hradiště a paní Danuškou
Janouškovou a Mgr. A Richardem Janouškem; z důvodu úpravy povinnosti nájemce zajistit průchod
nádvořím budovy č.p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště po dobu otevírací doby provozovny
knihkupectví a kavárny v budově č. p. 35, jejichž provozovatelem je paní Danuška Janoušková a Mgr. A
Richard Janoušek

•

pronájem pozemků o celkové výměře 868 162 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (dle seznamu
pozemků specifikovaných v důvodové zprávě), společnosti DOLINA Staré Město, a. s.; s výší nájmu
165.995 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října
běžného roku; za účelem využití pozemků jako orné půdy pro zemědělskou činnost

•

pronájem pozemků o výměře 318 612 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, o výměře 150 583 m2 v k.
ú. Mistřice I. a o výměře 523 872 m2 v k. ú. Kněžpole, vše o celkové výměře 993 067 m2 (dle seznamu
pozemků specifikovaných v důvodové zprávě), společnosti FYTO spol. s r. o., s výší nájmu v k. ú. Mistřice
I. 29.654 Kč/rok + aktuální výše DPH, v k. ú. Kněžpole 46.040 Kč/rok + aktuální výše DPH a v k. ú.
Jarošov u Uherského Hradiště 53.484 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s jednoroční
výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října běžného roku; za účelem využití pozemků jako orné půdy pro
zemědělskou činnost

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/326/SMM uzavřené dne 28.05.2007 mezi městem Uherské Hradiště a
Ing. Jiřím Janíkem - HAWAII, týkající se pronájmu nebytového prostoru - foyeru (baru) o výměře 58,39 m2
v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uherské Hradiště (kino Hvězda); dohodou ke dni 04.08.2009

•

uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na provoz areálu aquaparku mezi městem Uherské Hradiště
a společností EDUHA, s.r.o.

•

neúčtování DPH k nájmu nebytových prostor o celkové výměře 349,87 m2 ve II. NP budovy č. p. 1156,
Štěpnická, Uherské Hradiště, na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.06.1999
mezi městem Uherské Hradiště a původně Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
následně Střední školou průmyslovou a hotelovou Uherské Hradiště

•

pronájem pozemků a částí pozemků o výměře 235 278 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, o
výměře 79 091 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, o výměře 12 138 m2 v k. ú. Sady, o výměře 89 112 m2 v
k. ú. Vésky, o výměře 63 297 m2 v k. ú. Mařatice a o výměře 212 m2 v k. ú. Popovice, vše o celkové
výměře 479 128 m2 (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě), společnosti Agrokomplex
Kunovice, a. s.; s výší nájmu v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště 50.423 Kč/rok + aktuální výše DPH, v
k. ú. Míkovice nad Olšavou 11.695 Kč/rok + aktuální výše DPH, v k. ú. Sady 2.144 Kč/rok + aktuální výše
DPH, v k. ú. Vésky 17.630 Kč/rok + aktuální výše DPH, v k. ú. Mařatice 13.866 Kč/rok + aktuální výše DPH
a v k. ú. Popovice 42 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, a to
ke dni 1. října běžného roku; za účelem využití pozemků jako orné půdy pro zemědělskou činnost

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 157,86 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, 686
01 Uherské Hradiště (dle seznamu nebytových prostor specifikovaných v důvodové zprávě), společnosti
Lékárna Štěpnice s. r. o.; s výší nájmu 1.500 Kč/m2/rok/plocha sloužící k obchodním účelům o výměře
39,3 m2 + 220 Kč/m2/rok/zázemí o výměře 118,56 m2; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem provozování lékárny a zachování stávající úrovně služeb

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1 124,73 m2 (dle seznamu nebytových prostor
specifikovaných v důvodové zprávě) v budově č. p. 363, Tyršovo náměstí, Uherské Hradiště, Základní škole
a mateřské škole Čtyřlístek, s. r. o.; s výší nájmu 213 Kč/m2/rok do 31.12.2009 a s výší nájmu 260
Kč/m2/rok od 01.01.2010; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a to vždy k 30.6. běžného
roku; za účelem provozování základní školy

•

výpůjčku části pozemku p. č. 2287 o výměře 9 m2 v k. ú. Mařatice, sdružení Korábek; na dobu určitou po
dobu životnosti stavby myslivecké kazatelny; za účelem legalizace stávající myslivecké kazatelny, která je
na části předmětného pozemku umístěna 25 - 30 let

•

výpůjčku části pozemku p. č. 137 o výměře 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, SGR Jižní Moravy v. o. s.; na
dobu určitou 10 let ode dne podpisu smlouvy; za účelem umístění a provozování venkovních samostatně
stojících otáčivých hodin

•

Vyslovení souhlasu s výměnou bytu č. 4, o velikosti 2+1, o výměře cca 91 m2, v domě č.p. 174, ul.
Hradební, Uherské Hradiště, nájemci manželé Taťána a Miroslav Váverkovi, za byt č. 3, o velikosti 2+1,
výměře cca 82 m2, v domě č.p. 373, ul. Dlouhá, Uherské Hradiště, z důvodu rekonstrukce domu č.p. 174,
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě .

•

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v objektu Mariánské nám. čp.123 s p. Klárou Brtníkovou od
1.9.2009 s výší nájmu 37,91 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 mandátní smlouvy s Regionem Slovácko o zajištění prodeje publikace "MÍKOVICE slovácká
dědina" na účet města Uherské Hradiště,dle předloženého návrhu

•

prodejní cenu publikace "MÍKOVICE slovácká dědina" ve výši 270,- Kč pro jiné subjekty

•

uzavření Smlouvy o společné výrobě televizního pořadu s Českou televizí Praha, dle přiloženého návrhu

•

zapojení města Uherské Hradiště do přípravy a realizace Mezinárodní konference ICCN a Kulatého stolu
starostů konané ve dnech 9.-12. září 2010 pod záštitou UNESCO

•

výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - Územní plán Uherské Hradiště, provedeného v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006 (čl.3 odst.1 písm.c) a čl.8 odst.4).
Vybraný uchazeč: Urbanistické středisko, s.r.o., s nabídkovou cenou 1.898.050,- Kč včetně DPH a
termínem předání 31 týdnů. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem. Odmítne-li vybraný
uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude
smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 3 zákona (s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí, …).

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 3 - s investorem přestavby objektu čp.
163, Františkánská ulice v MPZ: Lékařský dům UH, s.r.o., zastoupená MUDr Miroslavem Smělíkem a MUDr.
Čestmírem Vlachynským s finančním příspěvkem 229.574 Kč ve prospěch města

•

pro Senior centrum UH, Provozní řád domů s byty zvláštního určení:
•

Dům s pečovatelskou službou na ul. Kollárova 1243, Uherské Hradiště

•

Dům s pečovatelskou službou na ul. Rostislavova 488, Uherské Hradiště

•

Dům s pečovatelskou službou Jarošov, Na Návsi 114

•

Dům s chráněnými byty na ul. Štefánikova 1282-1284, Uherské Hradiště

•

pronájem bezbariérového bytu č. 117, o velikosti 2+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uherském
Hradišti, ul. Kollárova 1243, paní Miladě Němečkové

•

uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření č. 2008064 s Dipl. Ing. Ludmilou Burešovou,
auditorkou, dle předloženého návrhu.

•

zahraniční služební cestu ve dnech 10. - 16. srpna 2009 do Itálie, město Priverno pro starostu Ing. Libora
Karáska, místostarostu Ing. Stanislava Blahu, ředitele KK Mgr.A. Antonína Macha, vedoucí odboru KST Ing.
Ivu Mošťkovou, tiskovou mluvčí Ing. Petru Zemčíkovou, tlumočnici pí Petru Jilíkovou, řidiče p. Karla Rýdla s
úhradou finančních nákladů spojených s dopravou, ubytováním během cesty, pojištěním léčebných výloh,
stravováním a kapesným ve výši 40 % stravného

•

Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "PRODLOUŽENÍ MÍSTNÍ
KOMUNIKACE ULICE VERBÍŘSKÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ" s uchazečem Sdružení REVITALIZACE ULICE
VERBÍŘSKÁ, s nabídkovou cenou 2.615.765 Kč vč. DPH. Výběrové řízení bylo provedeno podle zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, jednací řízení bez uveřejnění podle opčního práva
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 "CYKLOSTEZKA VELEHRADSKÁ - UHERSKÉ HRADIŠTĚ"
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zjednodušené
podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: SVS-CORRECT spol. s r.o., s nabídkovou cenou 14.271.320,- Kč vč.
DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se

zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude smlouva uzavřena v
souladu s § 82 odstavec 3 zákona (s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí,…).
•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce "Oprava střechy na domě č. p.760, Husova ul., Uh. Hradiště",
provedeného podle §18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel
města Uherské Hradiště o zadávání veřejných zakázek; vybraný uchazeč: Ivo Šuránek - IM Hluk, , s
nabídkovou cenou 1.025.218,- Kč bez DPH

schválila ke zveřejnění
•

výpůjčku části pozemku p. č. 653/10 o výměře cca 112 m2, části pozemku p. č. 1259/1 o výměře cca 24
m2 a části pozemku p. č. 1259/8 o výměře cca 24 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 653/10 o výměře cca 112 m2, části pozemku p. č. 1259/1 o výměře cca 24 m2
a části pozemku p. č. 1259/8 o výměře cca 24 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 1561 o celkové výměře 17 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru o výměře 19 m2 v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště (3.
nebytový prostor ze vchodu z ulice Prostřední)

•

pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 81 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod pozemku st. p. č. 1559 o celkové výměře 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu " Rychlostní silnice R 55, stavba 5507 Babice - Staré Město" na
částech pozemků p. č. 6165/273, p. č. 6165/1, p. č. 6165/260, p. č. 6044/1, p. č. 6044/191, p. č.
6044/120, p. č. 6044/613, p. č. 6044/128, p. č. 6165/190, p. č. 6165/151, p. č. 6028/20, p. č. 6028/8, p.
č. 6028/7, p. č. 6044/204 a p. č. 6044/190 (přesné výměry částí pozemků jsou specifikované v důvodové
zprávě), vše v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR

•

výpůjčku částí pozemků p. č. 289/8 o výměře cca 18 m2 a p. č. 653/40 o výměře cca 88 m2, oba v k. ú.
Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Uherské Hradiště a společností SILO INVEST s. r.
o.; týkající se převodu částí pozemků p. č. 1528/2 o výměře cca 2,2 m2, p. č. 1435/2 o výměře cca 1,2 m2
a p. č. 289/8 o výměře cca 5 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2257/6 o celkové výměře 112 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice; týkající se
převodu části pozemku p. č. 268/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Mistřice I.

•

pronájem pozemků a částí pozemků o celkové výměře 163 929 m2 v k. ú. Mistřice I. a celkové výměře 164
321 m2 v k. ú. Javorovec (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě)

•

směnu pozemků p. č. 323/7 o výměře 950 m2 v k. ú. Sady a p. č. 3060/14 o výměře 976 m2 v k. ú.
Mařatice, oba ve vlastnictví manželů Miroslava a Jany Bezchlebových za části pozemků p. č. 3060/10 o
výměře cca 390 m2, p. č. 3060/11 o výměře cca 400 m2, p. č. 3060/12 o výměře cca 390 m2 a p. č.
3060/13 o výměře cca 850 m2, vše v k. ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 3150/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 3150/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Mařatice

•

směnu části pozemku p. č. 788/26 o výměře 2 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví MONTECO, spol.
s r. o., za část pozemku p. č. 1325/1 o výměře 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví města
Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru bez označení o výměře 7,44 m2 (bývalá kolárka) v budově č. p. 157/8,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru - foyeru (baru) o výměře 58,39 m2 v budově č. p. 951, náměstí Míru,
Uherské Hradiště (kino Hvězda)

•

převod pozemku p. č. 6010/20 o celkové výměře 1 273 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

zrušila
•

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, na "Poskytnutí úvěru na rekonstrukci a přestavbu krytého plaveckého bazénu na aquapark"

uložila
•

Jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. uzavřít smlouvu o dílo na odstranění výše
jmenovaných budov se společností Tufír spol. s r.o. na základě výsledků poptávkového řízení za cenu
433.039 Kč bez DPH.

•

Jednateli společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. ukončit jednací řízení bez uveřejnění podle § 23
odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na "Poskytnutí úvěru na
rekonstrukci a přestavbu krytého plaveckého bazénu na aquapark"

udělila
•

souhlas s ukončením Nájemní smlouvy (včetně příslušných Dodatků č. 1, 2, 3, 4) uzavřené dne 01.07.2004
mezi Mateřskou školou a Centrem postižených Zlín, o. p. s., výpovědí ke dni 30.11.2009

•

souhlas s podnájmem nebytových prostor o výměře 589 m2 v budově Zimního stadionu v Uherském
Hradišti, které jsou pronajaty na základě Nájemní smlouvy č. 2005/473/SMM Ing. Josefu Jaškovi, pro
JASEK s. r. o.

•

souhlas s podnájmem nebytových prostor o výměře 24 m2 v I. NP objektu č. p. 860 (se vstupem přes
hlavní vchod), ulice Stonky, Uherské Hradiště, Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště, pro
Plaveckou školu Uherské Hradiště

vzala na vědomí
•

stav příprav Letní filmové školy 2009 v Uherském Hradišti

pověřila
•

Ing. Petru Zemčíkovou a Ing. Josef Hříbka zastupováním města Uherské Hradiště v přípravném pracovním
týmu Mezinárodní konference ICCN a Kulatého stolu starostů

souhlasila
•

s užitím historického znaku města Uherské Hradiště na propagační materiály, vydané při příležitosti
uskutečnění krajského kola v požárním sportu, kterou pořádá SH ČMS Okresní sdružení hasičů Uh.
Hradiště. Akce proběhne dne 8. srpna 2009

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 81 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod nebytových prostor o celkové výměře 21 m2 nacházejících se v průjezdu budovy č. p. 321, ulice
Rostislavova, Uherské Hradiště

•

převod pozemku p. č. 499 o celkové výměře 2 913 m2 a části pozemku p. č. 502 o výměře cca 1 000 m2,
oba v k. ú. Uherské Hradiště

nesouhlasila
•

s uzavřením soudního smíru v soudním sporu s manželi Ladislavem a Ing. Alžbětou Gajdoschikovými o
vydání bezdůvodného obohacení probíhajícím před Okresním soudem v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7C
128/2005.

odvolala
•

Mgr. Bronislava Vajdíka z funkce člena finanční komise

•

Ing. Zdeňka Berku z funkce člena sportovní komise

•

Ing. Vladimíra Doupovce z funkce člena komise pro životní prostředí

jmenovala
•

Ing. Zdeňka Berku členem finanční komise

•

pana Josefa Stodůlku členem komise sportovní

•

paní Evu Řezáčovou členkou komise pro životní prostředí

