Usnesení z 69. schůze rady města konané dne 2.10.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Pojištění majetku města v roce 2010 shodně s předcházejícím obdobím. Tzn. s pojišťovnou Kooperativa,
a.s. uzavřené pojištění majetku města, pojištění pronajaté budovy, v níž sídlí Slovácké divadlo, pojištění za
škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstva města a s Českou pojišťovnou, a.s. uzavřené povinné
ručení, havarijní pojištění vozidel, pojištění za škodu způsobenou činností obce a škodu způsobenou
zaměstnanci zaměstnavateli.

•

Rozpočtové opatření č. 8 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2009 se
snižují o 18 540,2 tis. Kč.

•

Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

•

Poskytnutí daru Policii ČR, územnímu odboru vnější služby Uherské Hradiště ve výši 20 tis. Kč, účelově na
nákup dvou jízdních kol, která budou využívána policisty Obvodního oddělení Uherské Hradiště v rámci
hlídkové služby v katastru města.

•

Poskytnutí daru občanskému sdružení CENTRED, ve výši 1 tis. Kč na zprovoznění internetových informací
pro seniory.

•

Uplatňování daně z přidané hodnoty s použitím krátícího koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné
plnění činí 15 000,- Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně
s ohledem na nutnost používat krátícího koeficient.

•

Příspěvkové organizaci Knihovna B.B. Buchlovana Uherské Hradiště přijetí věcných darů dle přílohy
důvodové zprávy.

•

Poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Dům kultury Uherský Brod, ve výši 10 tis. Kč,
účelově na realizaci Přehlídky středních škol a středních odborných učilišť v roce 2009.

•

změnu usnesení RM č. 1072/63/R/2009 ze dne 07.07.2009 v odst. I. v bodě 5., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění: RM schvaluje 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, vše v k.ú.
Uherské Hradiště; celková výše nájmu bude navýšena o aktuální výši DPH

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště a Povodím Moravy, s. p.,
týkající se výpůjčky pozemků a částí pozemků o celkové výměře trvalého záboru 10 983 m2 a dočasného
záboru 21 873 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, v k. ú. Mařatice a v k.
ú. Staré Město u Uherského Hradiště (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě); na dobu
určitou ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby dokončení stavby u pozemků dočasného záboru a u
pozemků zabraných stavbou do doby majetkoprávního vypořádání, nejdéle však do 31.12.2013; za účelem
provedení stavby "60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta"

•

odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 12.02.2007 mezi
městem Uherské Hradiště a společností Telefónica O2 Czech Republic a. s., z důvodu změny rozsahu
umístění komunikačního podzemního vedení při realizaci stavby

•

pronájem nebytového prostoru - foyeru (baru) o výměře 58,39 m2 v budově č. p. 951, náměstí Míru,
Uherské Hradiště (kino Hvězda), žadatelům v následujícím pořadí: 1. Eva Kočí, s výší nájmu 2.110
Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; za účelem pokračování v provozu baru kavárny + doprovodné programy 2. Roman Kubina, Markéta Kubinová; s výší nájmu 1.500 Kč/m2/rok; na
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení občerstvení pro návštěvníky kina Hvězda +

malé nekuřácké kavárničky 3. Jana Orlová, s výší nájmu 1.200 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou; za účelem pokračování v provozu baru - kavárny
•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 24.03.2003 mezi městem Uherské Hradiště a
MUDr. Vlastimilem Balatým, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 54 m2 ve III. NP
budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2009

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/200/SMM uzavřené dne 20.04.2006 mezi městem Uherské Hradiště a
společností HAL - KON s. r. o., týkající se pronájmu části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 82,5 m2 v k. ú.
Mařatice; dohodou ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž účelem bude vybudování veřejného
parkoviště

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/74/SMM uzavřené dne 12.03.2007 mezi městem Uherské Hradiště a
společností HAL - KON s. r. o., týkající se pronájmu části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 60 m2 v k. ú.
Mařatice; dohodou ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž účelem bude vybudování veřejného
parkoviště

•

odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 21.08.2001
mezi městem Uherské Hradiště a panem Leošem Filipim, týkající se pronájmu nebytového prostoru o
celkové výměře 57 m2 v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště

•

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště a
organizací Základní škola, Uherské Hradiště, týkající se rozšíření výpůjčky o nový nemovitý majetek dětské dopravní hřiště; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 3

•

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.06.2008 mezi městem Uherské Hradiště, a
příspěvkovou organizací Sportoviště města Uherské Hradiště, p. o.; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 4

•

odpověď na podnět paní Jiřiny Stloukalové k vyhlášení lip na Masarykově náměstí za památné stromy ve
znění dle připomínek v rozpravě.

•

Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uh. Hradišti na zimní období 2009-2010

•

úhradu vzájemným zápočtem za tzv. dojíždějící žáky městu Staré Město v roce 2009 (platby v členění 712/2007 a 1-6/2008) v maximální částce 1250,- Kč/žák/pololetí, a to jen v přípradě, že Staré Město zaplatí
stejnou, případně vyšší částku, Uh. Hradišti".

•

uzavření smlouvy mezi městem a Nadací Děti-kultura-sport o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
2.600.000,- Kč na náklady spojené s vybudováním a výstavbou nového dopravního dětského hřiště v
lokalitě u Základní školy Sportovní, včetně učebny a na demolici stávajícího dětského dopravního hřiště v
ulici Stará cihelna, dle předloženého návrhu.

•

uzavření smlouvy o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu (vodovody) a uzavření
dodatku č. 6 ke smlouvě PK 45/2002 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu
(kanalizace), obojí dle přiložených návrhů

•

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na jejímž základě budoucí prodávající (SVK,a.s.) převede
vlastnické právo k dílu - "Generel odvodnění pro území měst Uherské Hradiště a Staré Město" budoucímu
kupujícímu (město Uherské Hradiště) ve znění dle přiloženého návrhu

•

pronájem bytu č. 210, o velikosti 1+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti, ul. Kollárova
1243, v následujícím pořadí:

•

Věra Klinkovská

•

Zdeněk Hicl

•

konání veřejné sbírky za charitativním účelem (pro rodinná centra - AKROPOLIS, o.s. a DOMINO cz) ve
dnech 4.- 21.12.2009.

•

žádost SVJ Mojmírova 926 o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 5.2.b) Regenerace bytových
domů, na projekt Revitalizace bytového domu Mojmírova 926, Uherské Hradiště ve výši 40 % celkových
způsobilých výdajů, tj. max. 1.400,- tis. Kč.

•

navýšení celkového počtu zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do Městského úřadu v
Uherském Hradišti na 234. Zaměstnanec bude na dobu určitou, po dobu trvání projektu "Výzva pro
předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností" /max. na dobu 3
let/, zařazen do odboru informatiky a komunikace Městského úřadu. Z uvedeného projektu bude
zaměstnanec i financován.

•

po projednání v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění
pozdějších předpisů, následující termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2010:
16.01.
30.01.
13.02.
27.02.

13.03.
27.03.
10.04.
24.04.
15.05.
29.05.
12.06.
26.06.
•

Výsledek výběrového řízení na dodávku pod názvem "OBNOVA OBŘADNÍ SÍNĚ NOVÉ RADNICE, VOLNÝ
INTERIÉR", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s
platností od 1.8.2006, čl.3 písm. a) a čl. 8 odst.4) a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v
platném znění, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., s nabídkovou
cenou 689.830 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

•

pronájem nebytového prostoru č. 1. 16 o výměře 33,20 m2 v I. NP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská,
Uherské Hradiště, panu Dušanu Melichárkovi; s výší nájmu 800 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem provozování opravny obuvi

•

pronájem nebytového prostoru č. 1. 08 o výměře 26,80 m2 ve II. NP budovy č. p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště, Střední škole MESIT, o. p. s.; s výší nájmu 700 Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; pro účely knihařské dílny

•

pronájem nebytových prostor č. 1. 17 o výměře 26,90 m2 a č. 1. 18 o výměře 22,50 m2, oba v I. NP
budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště, paní Petře Havlíkové Jilíkové; s výší nájmu 800
Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení provozovny rámování knihařství

•

pronájem nebytových prostor č. 1. 06 o výměře 15,70 m2 a č. 1. 07 o výměře 23,20 m2, oba ve II. NP
budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště, paní Jarmile Kaňovské; s výší nájmu 700
Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení provozovny brašnářství

•

pronájem nebytového prostoru č. 1. 12 o výměře 16,80 m2 v I. NP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská,
Uherské Hradiště, paní Haně Gabrhelové; s výší nájmu 900 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení provozovny krejčovství - oprava oděvů

•

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne
02.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště a panem Zdeňkem Chybíkem, spočívající ve zúžení předmětu
smlouvy o nebytové prostory č. 1.11 o výměře 15,30 m2, č. 1.12 o výměře 16,80 m2, č. 1.15 o výměře
21,30 m2, č. 1.16 o výměře 33,20 m2, č. 1.17 o výměře 26,90 m2 a č. 1.18 o výměře 22,50 m2

•

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č.1, č. 2 a č. 3, uzavřené
dne 25.09.2006 mezi městem Uherské Hradiště a paní Dagmar Lapčíkovou; spočívající ve zúžení předmětu
nájmu o nebytový prostor č. 1. 23 o výměře 24,27 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelové přípojky NN na části pozemku p. č. 69/3 v délce cca 3 bm v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN včetně sloupu (stožáru) pro vedení NN do - na části zatíženého pozemku, na části
pozemku p. č. 569/3 v délce cca 13 bm v k. ú. Vésky, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s.

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 581 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru č. 1.04 o výměře 18 m2 a objektové předávací stanice (OPS), vše v budově
č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště

•

převod pozemku st. p. č. 488 o celkové výměře 9 m2, části pozemku p. č. 325/4 o výměře cca 530 m2 a
objektů technického vybavení bez čp/če na pozemku st. p. č. 488, vše v k. ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 537/1 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Vésky

•

převod pozemku p. č. 884/2 o celkové výměře 285 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

•

pronájem nebytových prostor č. 309 o výměře 6,08 m2, č. 310 o výměře 4,61 m2, č. 311 o výměře 1,25
m2, č. 312 o výměře 11,97 m2 a č. 313 o výměře 34,41 m2, vše o celkové výměře 58,32 m2, vše ve III.
NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

•

výpůjčku částí pozemku p. č. 2065/2 o výměrách cca 1 m2 a cca 5,4 m2 (4,5 bm x 1,2 bm) v k. ú.
Mařatice

•

pronájem částí pozemku p. č. 2065/2 o výměrách cca 1 m2 a cca 5,4 m2 (4,5 bm x 1,2 bm) v k. ú.
Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca 82,5 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod pozemků p. č. 1378/4 o celkové výměře 2 681 m2, p. č. 1377/16 o celkové výměře 392 m2, p. č.
1377/17 o celkové výměře 269 m2, p. č. 1377/19 o celkové výměře 2 156 m2 a p. č. 1379/57 o celkové
výměře 27 m2, vše v k. ú. Babice u Uherského Hradiště

•

směnu částí pozemků p. č. 653/10 o výměrách cca 25 m2 a cca 5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 653/68 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště ve vlastnictví pana Ladislava Hasoně

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p. č. 54/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

souhlasila
•

s použitím historického znaku města za účelem jeho propagace na webu pro seniory www.sedesatka.cz, v
sekci podporovatelů, dle přílohy

uložila
•

vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh rozpočtu města na rok 2010 a rozpočtový výhled do roku
2015 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravený návrh
rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2010 předložit radě města na její schůzi.

•

starostovi města vyzvat orgán památkové péče k zahájení řízení k plnění povinnosti vlastníka kulturní
památky dle zákona o státní památkové péči z důvodu neplnění povinností vlastníka kulturní památky objektu bývalé věznice.

vydala
•

nařízení O zajištění schůdnosti místních komunikací a o neudržovaných úsecích místních komunikací

•

opatření obecné povahy - územní opatření o asanaci území v prostoru ohraničeném čarou dotčeného území
v mapovém podkladu, který je přílohou tohoto opatření v souladu s ustanovením § 6 odst.6 písm.c) zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 18 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

stanovila
•

24. zasedání Zastupitelsva města Uherské Hradiště na 19. října 2009 v 15:00 hodin do velkého sálu Reduty

navrhla
•

program XXIV. zasedání zastupitelstva jak je uvedeno v důvodové zprávě

vzala na vědomí
•

přiloženou zprávu ze služební cesty do jižní Francie - Provence zaměřené na problematiku ochrany
památek.

•

informativní zprávu ze zahraniční služební cesty do Itálie, Priverno

zrušila
•

Usnesení rady města č. 1097/64/R/2009 ze dne 28.7.2009 v části týkající se poskytnutí neinvestiční dotace
Úřadu práce v Uherském Hradišti, ve výši 10 tis. Kč, účelově na realizaci Přehlídky středních škol a
středních odborných učilišť v roce 2009.

•

část usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 589/34/R/2008 ze dne 13.5.2008, a to část, kdy schválila
"úhradu vzájemným zápočtem za tzv. dojíždějící žáky městu Staré Město v roce 2008 (platby v členění 712/2007 a 1-6/2008) v maximální částce 1000,- Kč/žák/pololetí, a to jen v přípradě, že Staré Město zaplatí
stejnou, případně vyšší částku, Uh. Hradišti".

