Usnesení z 67. schůze rady města konané dne 8.9.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

dle návrhu výplatu zálohy za I. pololetí 2009 na roční odměnu ředitelům příspěvkových organizací Klub
kultury Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Sportoviště
města Uherské Hradiště, Senior centrum Uherské Hradiště, Knihovna B. B. Buchlovana, podle předloženého
návrhu

•

příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO rozložení dokrytí zhoršeného hospodářského výsledku roku 2008 na
období tří let, tj. 2009, 2010, 2011, dle přiložené žádosti

•

příspěvkovým organizacím uzavření darovacích smluv o přijetí daru dle přílohy

•

uzavření Smlouvy o smlouvě
provozování zařízení distribuční
k. ú. Vésky, pro oprávněného
jednorázovou úhradu 30 Kč/bm

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN v délce 52 bm včetně 1 ks pilíře na částech pozemků p. č. 3012/92 a p. č. 3038/2,
vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o.;
za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + 19% DPH a 500 Kč/pilíř + 19% DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN v délce 9 bm do - na části pozemku p. č. 3002/85 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o., za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm +
19% DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN v délce 19 bm do - na části pozemku p. č. 410/68 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o., za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm +
19% DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN a VN v celkové délce 78 bm do - na částech pozemků p. č. 132/1, p. č. 139, p. č.
1421, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká
republika, s. r. o., za jednorázovou úhradu 50 Kč/bm + 19% DPH

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN v celkové délce 152 bm včetně 1 ks pilíře a 1 ks sloupové trafostanice na 2 sloupech
do - na částech pozemků p. č. 202 a p. č. 526/13, vše v k. ú. Vésky, pro oprávněného E. ON Distribuce, a.
s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + 19% DPH, 500 Kč/pilíř
+ 19% DPH a 8.000 Kč/sloupová trafostanice + 19% DPH

•

odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2004/630/SMM uzavřené dne 01.09.2004 mezi
městem Uherské Hradiště a společností Gemini Treking s. r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor
obecně označovaných jako "vinárna Hvězda" v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uherské Hradiště

•

uzavření Dohody za bezesmluvní užívání pozemků o celkové výměře 868 162 m2 v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a společností DOLINA Staré Město, a. s., s náhradou
za bezesmluvní užívání za období od 01.01.2007 do 31.12.2008 v celkové výši 161.304 Kč + aktuální výše
DPH

•

uzavření Dohody za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 6035/53 o výměře 20 109 m2, p. č. 6035/76 o
výměře 4 009 m2 a p. č. 6037/1 o výměře 10 300 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, mezi
městem Uherské Hradiště a společností PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s., s náhradou za bezesmluvní užívání za
období od 01.01.2007 do 31.12.2008 v celkové výši 6.395 Kč + aktuální výše DPH

•

uzavření Dohody za bezesmluvní užívání pozemků o výměře 164 321 m2 v k. ú. Javorovec a o výměře 163
929 m2 v k. ú. Mistřice I., mezi městem Uherské Hradiště a společností AGRI - M, spol. s r. o., s náhradou
za bezesmluvní užívání za období od 01.01.2007 do 31.12.2008 v celkové výši 17.826 Kč + aktuální výše
DPH

•

uzavření dohody za bezesmluvní užívání pozemků o výměře 318 612 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, o výměře 523 872 m2 v k. ú. Kněžpole a o výměře 150 583 m2 v k. ú. Mistřice I., mezi městem
Uherské Hradiště a společností FYTO spol. s r.o., s náhradou za bezesmluvní užívání za období od
01.01.2007 do 31.12.2008 v celkové výši 176.016 Kč + aktuální výše DPH

•

uzavření dohody za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, v k.
nad Olšavou, v k. ú. Sady, v k. ú. Vésky a v k. ú. Mařatice (přesná specifikace výměr
jednotlivých katastrálních územích je uvedena v důvodové zprávě) mezi městem Uherské
společností Agrokomplex Kunovice, a. s., s náhradou za bezesmluvní užívání od 01.04.2007 do
v celkové výši 78.471 Kč + aktuální výše DPH

budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a
soustavy - 1 ks kabelu NN na části pozemku p. č. 233 v délce cca 36 bm v
E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o.; za
+ aktuální výše DPH

ú. Míkovice
pozemků v
Hradiště a
31.03.2009

•

výpůjčku pozemku p. č. 2088/10 o celkové výměře 5 972 m2 v k. ú. Mařatice, organizační jednotce
sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci Uherské Hradiště; na dobu určitou po dobu
trvání činnosti organizační jednotky sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci
Uherské Hradiště v objektu č. p. 915; za účelem činnosti skautského střediska Psohlavci Uherské Hradiště

•

pronájem 20 parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p. č.
1308/30, vše o celkové výměře 580 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), žadatelům přesně
specifikovaným v důvodové zprávě; na dobu určitou 2 let, nejdéle však po dobu existence současného
trvalého bydliště v lokalitě Stonky; s výší nájmu 300 Kč/ park.místo/měsíc + aktuální výše DPH u žadatelů
bydlících v ulici Stonky nebo v domech situovaných na ulici Rostislavově mezi ulicí Stonky a Lechova a s
výší nájmu 600 Kč/park. místo/měsíc + aktuální výše DPH u žadatelů s trvalým bydlištěm mimo výše
uvedenou lokalitu; za účelem parkování osobního vozidla

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení, provozování
a údržby přípojky NN včetně protlaku pod komunikací v délce cca 193 bm na/v pozemku p. č. 3164/1 v k.
ú. Mařatice, pro oprávněného společnost MARLIN, s. r. o., za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + aktuální
výše DPH

•

Uzavření Dodatků k nájemním smlouvám pro příjmově vymezené osoby, na dobu určitou a to dvou let, dle
Pravidel nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby s následujícími nájemníky:

1. Pašková Erika
2. Rýznar Pavel
3. Fojtová Markéta
4. Kodrlová Kateřina
5. Vařechová Blanka
6. Bruštíková Svatava
7. Pěchová Marta
8. Kučera Martin
9. Jabůrková Ludmila
10. Gálová Lenka, Gál David
11. Tomšová Marcela
12. Pochylá Anna
13. Flekač Jiří
14. Čevelová Jitka
15. Hanáčková Eva
16. Prochásková Pavlína
17. Nováková Lenka
18. Lovecká Marta
19. Taťáková Bronislava
20. Radkovič Zdeněk
21. Krejčiříková Alena
22. Prajzová Božena
23. Mošťková Kateřina
24. Karafiátová Hana
25. Brhelová Helena, Evžen Brhel
26. Hlaváčková Marcela
27. Pochylá Irena
28. Snopková Zdenka
29. Foltýnková Zdeňka

30. Plačková Šárka
•

Pořadník na nájem městských bytů na II. pololetí r. 2009

•

Vyslovení souhlasu s výměnou bytu č. 5, o velikosti 3+1, výměře cca 106 m2, v domě č.p. 431, ul.
Štefánikova, Uherské Hradiště, nájemce RSDr. Antonín Bachaň, za byt č. 3, o velikosti 2+1, výměře cca 59
m2, v domě č.p. 469, Uherské Hradiště, s tím, že po přestěhování bude byt č. 5, v domě č.p. 431, ul.
Štefánikova vrácen městu Uherské Hradiště

•

Aktualizaci podmínek pro uzavírání plánovacích smluv na parkovací místa dle důvodové zprávy a vzor
plánovací smlouvy dle přiloženého návrhu.

•

Uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 3 - s investorem přestavby objektu čp.
228 Dům Hubert, ul. Dlouhá: DEPAM, s.r.o., zastoupená Ing. Radimem Hlaváčkem - s finančním
příspěvkem 286.968,00 Kč ve prospěch města.

•

Uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 22 - s investorem rekonstrukce a
přístavby objektu čp. 329, Masarykovo náměstí: WEWE group, a.s., zastoupená Mgr. Josefem Němečkem s finančním příspěvkem 2.104.432,00 Kč ve prospěch města.

•

Uzavření plánovací smlovy na výstavbu parkovacích míst v počtu 1 - s investorem výstavby bytového domu
s prodejnami na parc.č. 1259/2 a 653/68, ul. Dlouhá: Ladislav Hasoň - s finančním příspěvkem 95.656,00
Kč ve prospěch města.

•

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Euro Services Group, s.r.o, na zpracování "Studie proveditelnosti
Muzea v přírodě Rochus v kontextu rekreačního areálu PARK ROCHUS", dle přiloženého návrhu.

•

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi VZP ČR a městem Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu

•

smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o., podle předloženého
návrhu

•

Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. nahrazující dosavadní
smlouvu ze dne 27.1.2009, a to dle přílohy

•

odpověď na petici občanů Rybáren ze dne 05.08.2009 ve znění dle připomínek v rozpravě

•

odpověď na podání občanů ve věci rekonstrukce vozovky v ulici Pod Rochusem ze dne 05.08.2009 ve znění
dle přiloženého návrhu.

•

změnu platu RNDr. Josefu Snopkovi, řediteli Základní školy UNESCO, od 1.10.2009, dle předloženého
návrhu

•

uzavření Rámcové dohody o partnerství k projektu Hotel Mlýnská - Uherské Hradiště, mezi společností
STAVBY Holding, s.r.o. a městem Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu

•

uzavření smlouvy o dodávce řešení čárového kódu v rámci informačního systému Radnice VERA pro Město
Uherské Hradiště se společností VERA, spol. s r. o, podle předloženého návrhu.

•

poskytnutí finančních darů pro členy zásahových jednotek SDH Vésky a Mařatice dle důvodové zprávy

•

poskytnutí finančních darů pro předsedy, místopředsedy a členy komisí Rady města, kteří nejsou členy ZM,
dle předloženého návrhu

•

výsledek výběrového řízení na dodávku zboží - služební osobní vozidlo provedeného podle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města
Uherské Hradiště s platností od 1. 8. 2006 , čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 4), veřejná zakázka malého
rozsahu. Vybraný uchazeč ARAVER s.r.o s nabídkovou cenou 532.000 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem.

•

Vyřazení uchazeče Ing. Jiří Křen - TRADIX z výběrového řízení na stavební práce " REVITALIZACE OBJEKTU
JEZUITSKÉ KOLEJE - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení..

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "REVITALIZACE OBJEKTU JEZUITSKÉ KOLEJE - STATICKÉ
ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,
zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: STAVBY a.s., s nabídkovou cenou 9.210.192,- 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 výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 174"
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zjednodušené
podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: LÁTAL, s r.o., s nabídkovou cenou 10.306.367,- 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 výběrového řízení na stavební práce "KOMUNIKACE JAKTÁŘE VĚTEV B", 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: STAVEKO s.r.o., s nabídkovou cenou 4.031.913 Kč vč. DPH. Dále schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.
•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "SUCHÝ POLDR V POLNÍ TRATI HLAVINY", 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: STAVEKO s.r.o., s nabídkovou cenou 1.513.985 Kč vč. DPH. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Zateplení fasády domů č. p. 744 - 745, Uherské Hradiště",
provedeného podle §18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle
pravidel města Uherské Hradiště o zadávání veřejných zakázek v platném znění; vybraný uchazeč: Ing. Jiří
Křen - TRADIX, s nabídkovou cenou 3.279.345,00 Kč vč. DPH

•

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce k veřejné zakázce na služby "Správa bytových a
nebytových prostor", Uherské Hradiště, provedené podle podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, městem Uherské Hradiště; vybraný uchazeč: R. K. Servis s. r. o., s
nabídkovou cenou 71.020,00 Kč bez DPH měsíčně po dobu trvání původní mandátní smlouvy na správu
bytových a nebytových prostor evidovanou pod číslem 2009/108/SMM

schválila ke zveřejnění
•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - přípojky
VN do - na částech pozemků p. č. 3015/50 v délce 9 bm a p. č. 3015/75 v délce 11 bm, oba v k. ú.
Mařatice, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká republika, s. r. o.,

•

převod pozemku p. č. 131 o celkové výměře 35 m2 v k. ú. Vésky

•

převod části pozemku p. č. 2057/2 o výměře cca 48 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod pozemku st. p. č. 78 o celkové výměře 221 m2 v k. ú. Sady

•

směnu části pozemku p. č. 3000/174 o výměře 29 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví paní Antonie
Paluříkové, za část pozemku p. č. 3000/173 o výměře 29 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 13,7 m2 (díl č. 18) v k. ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 19 m2 (díl č. 3) v k. ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 14,4 m2 (díl č. 14) v k. ú. Mařatice

•

směnu pozemků p. č. 6298 o celkové výměře 1 257 m2 a p. č. 6299 o celkové výměře 952 m2, oba v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, oba ve vlastnictví manželů Mgr. Dalibora a Mgr. Kláry Hofmanových, za
pozemek p. č. 511/10 o celkové výměře 3 378 m2 v k. ú. Vésky, ve vlastnictví města Uherské Hradiště,

•

převod pozemku st. p. č. 2741 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2742 o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2743 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2744 o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2745 o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2746 o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2747 o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 2748 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem plotu umístěného na části pozemku p. č. 1059/3 v k. ú. Uherské Hradiště (kolem budovy č. p.
1266)

•

uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (darující) a Zlínským krajem (obdarovaný),
týkající se převodu části pozemku p. č. 383/2 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Uherské Hradiště (areál
nemocnice)

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování horkovodní přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejími rekonstrukcemi a
opravami, na části pozemku p.č. 741/1 v délce cca 45 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného CTZ,
s. r. o.,

•

převod pozemků p. č. 1006 o celkové výměře 302 m2 a p. č. 1007 o celkové výměře 480 m2, oba v k. ú.
Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem části objektu č. p. 1057, Na Rybníku, Uherské Hradiště (štítová zeď Zimního stadionu)

•

převod pozemku p. č. 721/9 o celkové výměře 704 m2, části pozemku p. č. 721/10 o výměře cca 61 m2 a
části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 554 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a
provozování vedení kanalizačního přivaděče a jeho příslušenství na částech pozemků p. č. 107 v délce cca
93 bm, p. č. 546/1 v délce cca 547 bm, p. č. 552 v délce cca 14 bm, p. č. 563/1 v délce cca 16 bm a p. č.
562/11 v délce cca 2 bm, vše v k. ú. Vésky, vše pro oprávněného obec Popovice

•

pronájem části pozemku p. č. 154/2 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

Záměr města na pronájem bytu č.5, o velikosti 3+1, výměře cca 106 m2, v domě č.p.431, ul. Štefánikova,
Uherské Hradiště, dle podmínek v důvodové zprávě

•

Záměr města na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby č. 3, o velikosti 1+kk, výměře cca 40 m2, v
domě č.p. 1277, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově
vymezené osoby

vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců za I. pololetí roku 2009

•

dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2009

•

dosažené výsledky hospodaření obchodních a obecně prospěšné společnosti s významným podílem města
za rok 2008; vše na základě přiložených rozborů hospodaření

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/1100/SMM uzavřené dne 07.10.2008 mezi městem Uherské Hradiště a
sdružením SUBBUTEO CLUB TABAR, týkající se pronájmu nebytových prostor č. 5. 11 o výměře 16,5 m2, č.
5. 12 o výměře 16,5 m2 , oba v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště;
výpovědí ke dni 30.09.2009

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/477/SMM uzavřené dne 01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiště a
společností EUROPLAKAT, spol. s r. o. týkající se pronájmu části objektu č. p. 1057, Na Rybníku, Uherské
Hradiště (štítová zeď Zimního stadionu); výpovědí ke dni 31.10.2009

pověřila
•

starostu města provedením jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavce 1 písmeno b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na "Poskytnutí úvěru na financování kapitálových výdajů a dotačních
programů v roce 2010" v případě, že jediná v termínu podaná nabídka v jednacím řízení s uveřejněním
nebude splňovat požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

zvolila
•

v působnosti valné hromady společnosti EDUHA, s.r.o., člena dozorčí rady Mgr. Petra Otrusinu

požadovala
•

po RNDr. Josefu Snopkovi, řediteli Základní školy UNESCO, neprodleně informovat zřizovatele a zároveň
podat žádost o snížení platové třídy v případě, že by přestal řídit zaměstnance v 13. platové třídě

stanovila
•

23. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 21. září 2009 v 18:00 hodin do malého
sálu Klubu kultury

navrhla
•

program XXIII. mimořádného zasedání zastupitelstva jak je uvedeno v důvodové zprávě

uložila
•

vedoucí odboru investic předložit návrh na zajištění chybějících finančních prostředků na veřejnou zakázku
na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení, "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 174" ve
výši 1.577 tis. Kč vč. DPH při další změně rozpočtu. Termín: 6.10.2009

•

vedoucí odboru investic ve spoluporáci s odporem ŽP předložit návrh na zajištění chybějících finančních
prostředků na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"SUCHÝ POLDR V POLNÍ TRATI
HLAVINKY" ve výši 30.000 Kč vč. DPH při další změně rozpočtu. Termín: 6.10.2009

neschválila
•

žádost o neúčtování inflačního navýšení na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění
Dodatku č. 1, uzavřené dne 01.11.1997 mezi městem Uherské Hradiště a paní Marií Drgovou, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 124 m2 v I. NP budovy č. p. 24, ulice Nádražní, Uherské
Hradiště

neschválila ke zveřejnění
•

převod částí pozemků p. č. 800/380 o výměře cca 150 m2 a p. č. 862/8 o výměře cca 10 m2, oba v k. ú.
Mařatice

•

převod části pozemku p. č. 80/1 o výměře cca 131,7 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 154/2 o výměře cca 37 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

převod pozemků p. č. 1752/9 o celkové výměře 1 604 m2, p. č. 1809/1 o celkové výměře 14 122 m2, p. č.
1809/11 o celkové výměře 5 312 m2, p. č. 2048/1 o celkové výměře 868 m2 a p. č. 2048/4 o celkové
výměře 2 757 m2, vše v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemků p. č. 1752/9 o celkové výměře 1 604 m2, p. č. 1809/1 o celkové výměře 14 122 m2, p.
č. 1809/11 o celkové výměře 5 312 m2, p. č. 2048/1 o celkové výměře 868 m2 a p. č. 2048/4 o celkové
výměře 2 757 m2, vše v k. ú. Mařatice

•

převod části pozemku p. č. 1408/3 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

zrušila
•

usnesení RM č. 927/55/R/2009 ze dne 17.03.2009 v odst. I. v bodě 18., a to ve znění: RM schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3000/38 o výměře 13,7 m2 (díl č. 18) v k.ú. Mařatice, panu Zdeňku
Borusíkovi; s výší nájmu 1.000,-- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem parkování osobního vozidla

•

usnesení RM č. 927/55/R/2009 ze dne 17.03.2009 v odst. I. v bodě 3. a to ve znění: RM schvaluje
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

•

usnesení RM č. 927/55/R/2009 ze dne 17.03.2009 v odst. I. v bodě 14., a to ve znění: RM schvaluje
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

•

usnesení RM č. 1099/64/R/2009 ze dne 28.07.2009 v odst. II. v bodě 14., a to ve znění:

RM

doporučuje ZM ke schválení nabytí pozemku p. č. 2057/13 o celkové výměře 1 m2 v k. ú. Mařatice,
od paní Marie Režňákové; za kupní cenu 500 Kč/m2
•

usnesení RM č. 1124/65/R/2009 ze dne 11.08.2009 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění: RM schvaluje
pronájem nebytového prostoru - foyeru (baru) o výměře 58,39 m2 v budově č. p. 951, náměstí Míru,
Uherské Hradiště (kino Hvězda), panu Stanislavu Čevelovi; s výší nájmu 1.350 Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování kavárny s galerií + doprovodné programy

•

Výběrové řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI POD ROCHUSEM", provedené
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.

