Usnesení z 71. schůze rady města konané dne 19.10.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

změnu stanov společnosti HRATES, a.s. dle předloženého návrhu zpracovaného akcionářem městem
Uherské Hradiště.

•

uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností zadavatele veřejné zakázky a úpravě práv a povinností z
mandátní smlouvy

•

způsob zadání nadlimitní veřejné zakázky na "Komunální služby pro město Uherské Hradiště", a to
otevřeným zadávacím řízením (§ a § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) bez možnosti
uchazečů o veřejnou zakázku podat nabídky na dílčí část předmětu plnění veřejné zakázky s uzavřením
smluvního vztahu na dobu neurčitou,

•

rozdělení komunálních služeb pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky do oblastí: komunikace,
dopravní značení, dešťové vpusti, kašny a fontány, zimní údržba, veřejné osvětlení, zastávky MHD,
parkovací automaty a závorové systémy, veřejná zeleň, dětská hřiště, pohřebiště, přechodný útulek pro
psy, drobné vodní toky, úklid města - ruční a strojní čištění, údržba a správa mobiliáře.

•

uzavření mandátní smlouvy dle ustanovení § 566 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů mezi městem Uherské Hradiště jako mandantem a společností RTS, a.s. jako
mandatářem. Obsahem smlouvy bude závazek mandatáře zajišťovat pro mandanta činnosti spojené se
zadáním a organizací veřejné zakázky

•

složení pracovních komisí v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku, a to:

Komise pro
otevírání obálek: Evžen Uher /Květoslav Tichavský/, Ing. Vladimír Moštěk /Ing. Roman Kapusta/, JUDr.
Dana Šilhavíková /JUDr. Pavlína Pančochová/. Komise pro hodnocení nabídek: Ing.Libor Karásek

/Ing. Petr Lapčík/, Květoslav Tichavský /Ing. Jiří Durďák/, Ing. Stanislav Blaha /Ing. Bohumil Janík/, Evžen
Uher /Anna Konvalinková/, Ing. Zdeněk Procházka /Ing. Jaroslav Tarcala/, PhDr. Ivo Frolec /Tomáš Fila/,
Mgr. Bronislav Vajdík /Ing. Richard Janíček/, RNDr. Dagmar Zábranská /Ing. Květoslav Fryšták/, Ing.
Radim Šupka /Dušan Pavlíček/, Ing. Vladimír Moštěk /Ing. Roman Kapusta/, JUDr.Dana Šilhavíková /JUDr.
Pavlína Pančochová/.
•

předložený návrh týkající se zajištění finančních prostředků na realizaci akce "Stavební úprava veřejné
kanalizace - Uherské Hradiště - Palackého náměstí“

•

uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouvy) mezi městem Uherské Hradiště a
Nadací Děti-kultura-sport, jejímž předmětem je poskytnutí daru na podporu folklorního dění a rozvoje
tradiční lidové kultury především v kontextu se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek, ve
znění dle přiloženého návrhu

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "OPRAVA WC - část A, KLUB KULTURY", provedeného podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm. b) a
čl. 8 odst.4) a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, veřejná zakázka malého
rozsahu. Vybraný uchazeč: Ing. Jiří Křen - TRADIX, s nabídkovou cenou 2.161.490 Kč vč. DPH. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

pověřila
•

starostu města Ing. Libora Karáska, aby rozhodnutí jedinéhé akcionáře o schválení změněných stanov
společnosti HRATES, a.s. prohlásil před notářem do notářského zápisu a zápis podepsal.

vyzvala
•

představenstvo společnosti HRATES, a.s., aby po provedeném převodu akcií u střediska cenných papírů na
nabyvatele dle smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 17.09.2009 mezi městem Uherské Hradiště a
společností Marius Pedersen a.s. bylo úplné znění stanov zasláno příslušnému obchodnímu rejstříku do
sbírky listin.

uložila
•

vedoucímu odboru životního prostředí předložit požadavek na změnu rozpočtu v nejbližším termínu
schvalování rozpočtových opatření

•

vedoucímu odboru investic ve spolupráci s vedoucím odboru SMM předložit návrh na zajištění chybějících
finančních prostředků na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"OPRAVA WC - část A, KLUB
KULTURY" ve výši 135.000 Kč vč. DPH při další změně rozpočtu. Termín: 20.10.2009

