Usnesení z 65. schůze rady města konané dne 11.8.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

pronájem nebytového prostoru o výměře 19 m2 v budově č. p. 130 (3. nebytový prostor ze vchodu z ulice
Prostřední), ulice Prostřední, Uherské Hradiště, paní Martině Hubíkové; s výší nájmu 3.720 Kč/m2/rok; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování prodejny QUELLE s prodejem paruk a
karnevalových doplňků

•

výpůjčku částí pozemků p. č. 289/8 o výměře 18 m2 a p. č. 653/40 o výměře 88 m2, oba v k. ú. Uherské
Hradiště, společnosti SILO INVEST s. r. o.; na dobu určitou do doby předání stavby chodníku v ulici
Stojanova městu Uherské Hradiště; za účelem vybudování IS a chodníku

•

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), společnosti AGRI M, spol. s r. o.; s výší nájmu v k. ú. Javorovec 14.100 Kč/rok + aktuální výše DPH a v k. ú. Mistřice I.
13.741 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října
běžného roku; za účelem využití pozemků pro zemědělskou činnost

•

pronájem části pozemku p. č. 3150/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Mařatice, občanskému sdružení Veslařský
klub Uherské Hradiště, o. s., s výší nájmu 10 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem dočasného umístění loděnice pro úschovu lodí

•

výpůjčku části pozemku p. č. 3150/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Mařatice, občanskému sdružení Veslařský
klub Uherské Hradiště, o. s., na dobu určitou po dobu trvání nájemní smlouvy na část pozemku p. č.
3150/1 pro umístění loděnice; za účelem zřízení přístupu k loděnici

•

pronájem nebytového prostoru bez označení o výměře 7,44 m2 (bývalá kolárka) v budově č. p. 157/8,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, společnosti 2 W s. r. o.; s výší nájmu 500 Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití předmětného nebytového prostoru k uskladnění
nádob na odpad

•

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

•

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, Slovácké základní umělecké škole, s. r. o., s výší nájmu 300 Kč/m2/rok; na dobu
určitou do 30.06.2010; za účelem výuky v základní umělecké škole

•

pronájem pozemků st. p. č. 2770 o celkové výměře 36 m2 a p. č. 85/4 o celkové výměře 198 m2, oba v k.
ú. Uherské Hradiště, od České republiky, právo hospodaření s majetkem státu ÚZSVM, s výší nájmu
4.680,-- Kč/rok (20 Kč/m2/rok); na dobu určitou 1 roku ode dne účinnosti předmětné nájemní smlouvy; za
účelem úpravy právního vztahu k pozemku, na kterém jsou umístěny stávající sklepní kóje u BD č. p. 24,
ulice Nádražní, Uherské Hradiště

•

výpůjčku pozemku st. p. č. 444/2 o celkové výměře 2 921 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od České
republiky, právo hospodaření s majetkem státu ÚZSVM, na dobu určitou 1 roku ode dne účinnosti
předmětné smlouvy o výpůjčce; za účelem umístění a provozování objektu a zázemí Základní a mateřské
školy speciální Uherské Hradiště a Chráněné dílny Oblastní charity Uherské Hradiště

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.08.2008 mezi městem Uherské Hradiště a
občanským sdružením Hradišťánek, o. s.; týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 18,26 m2
(místnost č. 319) ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
31.08.2009

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kabelů
veřejného osvětlení v celkové délce cca 7 bm na částech pozemků st. p. č. 25/6 a p. č. 1573, oba v k. ú.
Uherské Hradiště, oprávněný: město Uherské Hradiště; povinný: manželé Ing. Ivan a Ing. Zdenka
Chrástkovi; bezúplatně

•

ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.11.2005 mezi městem
Uherské Hradiště a občanským sdružením Cifra, o. s., týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře

13 m2 (místnost č. 31) ve II. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
15.08.2009
•

pronájem pozemků a částí pozemků (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě) o celkové
výměře 185 926 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, společnosti Školní hospodářství, s. r. o., s
výší nájmu 35.498 Kč/rok + aktuální výše DPH; na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke
dni 1. října běžného roku; za účelem využití pozemků pro zemědělskou činnost

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.04.2005 mezi městem Uherské Hradiště a
společností ALBRA spol. s r. o., týkající se pronájmu nebytového prostoru o výměře 112 m2 (místnost č.
23) ve II. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.08.2009

•

Doplnění č. 1 Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby o odstavec č. 5, článku V.
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy, znějící: "Po uplynutí lhůt nájemních smluv uzavřených na dobu
určitou, uvedených v předchozím odstavci č. 4, budou nájemní smlouvy prodlužovány Dodatkem k nájemní
smlouvě pro příjmově vymezené osoby, a to o dobu nájmu předmětného bytu, vždy na dobu určitou 2 let.
Před schválením uzavření Dodatku k nájemní smlouvě pro příjmově vymezené osoby radou města nájemce
doloží podklady dle odst. 2, článku II. Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby".

•

výpůjčku drobného movitého majetku (přesně specifikovaného v důvodové zprávě) a dopravních značek a
světelné signalizace (semafor, řadič), od Centra služeb pro silniční dopravu; na dobu určitou do doby
uzavření darovací smlouvy na stávající Dětské dopravní hřiště včetně příslušenství; za účelem využití
vypůjčených věcí pro nově budované Dětské dopravní hřiště v areálu Základní školy, Sportovní 777,
Uherské Hradiště

•

vyloučení uchazeče z veřejné zakázky na stavební práce "REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ul.
KOLLÁROVA 405, UHERSKÉ HRADIŠTĚ", provedené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění podle § 38 městem Uherské Hradiště; vyloučený uchazeč: STAVEBNINY Kodrla, s. r. o.,

•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce "REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ul. KOLLÁROVA 405,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ", provedené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
podle § 38 městem Uherské Hradiště; vybraný uchazeč: HSK, s. r. o., s nabídkovou cenou 16 748 315,40
Kč vč. DPH

•

Uzavření smlouvy mezi městem a právními subjekty zřízenými městem, týkající se společného postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání výběrového řízení na dodávku el.energie ve znění dle přílohy
důvodové zprávy

•

uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje "Smlouva o dílo č. 9-3471 - Revitalizace ulice Verbířská",
Městem Uherské hradiště a zhotovitelem Sdružení REVITALIZACE ULICE VERBÍŘSKÁ se sídlem Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a. s., dle předloženého návrhu.

•

rekonstrukci zdroje tepla na ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, p.o., z plynové kotelny
na horkovodní předávací stanici

•

uzavření mandátní smlouvy s Regionem Slovácko o zajištění prodeje publikací "Mařatice-Rochus" a
"Mařatice-Vinohrady" na účet města Uherské Hradiště za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

•

prodejní cenu publikace "Mařatice-Rochus" ve výši 40 Kč a "Mařatice-Vinohrady" rovněž ve výši 40 Kč pro
jiné subjekty

•

Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o přenechání majetku do užívání č. 2007/600/OIK ze dne 14.08.2007 mezi
ČR - MPSV a městem Uh. Hradiště dle předloženého návrhu znění smlouvy. Specifikace majetku je uvedena
v příloze smlouvy a je její nedílnou součástí.

•

vypovězení smlouvy o výpůjčce s Místní akční skupinou Bojkovsko podle ustanovení článku III., odst. 2
této smlouvy.

•

zřízení veřejné služby ve městě Uherské Hradiště, a to od 1.9.2009

•

novelu Organizačního řádu a její vydání formou úplného znění Organizačního řádu dle předloženého návrhu

•

navýšení celkového počtu zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do Městského úřadu v
Uherském Hradišti na 233, a to od 1.9.2009

•

uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi městem
Uherské Hradiště a Úřadem práce v Uh.Hradišti, a to pro pracovní místo koordinátora veřejné služby

•

Výsledek výběrového řízení na zakázku Městský kamerový systém města UH. Vybraný uchazeč: Security
UH spol.s r.o.. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.

•

zahraniční služební cestu ve dnech 28. - 30. srpna 2009 do města Krosno (Polsko), pro starostu Ing. Libora
Karáska, místostarostu Ing. Stanislava Blahu, radního Ing. Jiřího Durďáka, řidiče p. Karla Rýdla s úhradou
finančních nákladů spojených s dopravou, ubytováním během cesty, pojištěním léčebných výloh,
stravováním a kapesným ve výši 40 % stravného.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "ZMĚNA ZDROJE ZAVLAŽOVÁNÍ ATLETICKÝ AREÁL UHERSKÉ
HRADIŠTĚ", 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), veřejná zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a . Vybraný uchazeč: AQUASYSTEM s.r.o., s
nabídkovou cenou 1.394.549 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným
uchazečem.
schválila ke zveřejnění
•

převod pozemků st. p. č. 1665/1 o celkové výměře 435 m2 a st. p. č. 1664 o celkové výměře 84 m2, oba v
k. ú. Mařatice

•

výpůjčku pozemků p. č. 2088/1 o celkové výměře 757 m2 a p. č. 2088/10 o celkové výměře 5 972 m2,
oba v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemků p. č. 2088/1 o celkové výměře 757 m2 a p. č. 2088/10 o celkové výměře 5 972 m2,
oba v k. ú. Mařatice

•

pronájem 20 parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p. č.
1308/30, vše o celkové výměře cca 580 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky)

•

pronájem nebytového prostoru o výměře 18,26 m2 (místnost č. 319) ve III. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště

•

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., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 607 33 306

•

převod části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Mařatice

•

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 11 bm a p. č.
562/11 v délce cca 2 bm, vše v k. ú. Vésky, vše pro oprávněného obec Popovice, č. p. 303, 686 04
Popovice, IČ 002 91 269

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště a Povodím Moravy, s. p.,
týkající se výpůjčky pozemků a částí pozemků v k. ú. Uherské Hradiště, v k. ú. Mařatice a v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě), za účelem
provedení stavby "60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta"

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení
kapacity koryta" na pozemcích v k. ú. Uherské Hradiště, v k. ú. Mařatice a v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště (dle seznamu pozemků specifikovaných v důvodové zprávě), mezi městem Uherské Hradiště a
Povodím Moravy, s. p.,

•

uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Uherské Hradiště a Povodím Moravy, s. p.,
týkající se převodu částí pozemků a pozemků v k. ú. Uherské Hradiště, v k. ú. Mařatice, v k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště a v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (dle seznamu pozemků specifikovaných v
důvodové zprávě), které budou zastavěny stavbou "60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta"

•

pronájem nebytových prostor č. 5. 11 o výměře 16,5 m2 a č. 5. 12 o výměře 16,5 m2, oba v půdní
vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště

•

Záměr města na pronájem bytů v Uherském Hradišti: č. 4, o velikosti 1+1, výměře cca 55 m2, v domě č.p.
397, Moravní nábřeží, č. 5, o velikosti 1+1, výměře cca 52 m2, v domě č.p. 397, Moravní nábřeží, č. 9, o
velikosti 4+1, výměře cca 125 m2, v domě č.p. 397, Moravní nábřeží, č. 10, o velikosti 4+1, výměře cca
125 m2, v domě č.p. 397, Moravní nábřeží, č. 5, o velikosti 2+1, výměře cca 75 m2, v domě č.p. 373, Jana
Blahoslava, č. 6, o velikosti 2+1, výměře cca 75 m2, v domě č.p. 373, Jana Blahoslava, s výší nájemného
70,-Kč/m2 a měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě

•

Záměr města na pronájem bytu č. 10, o velikosti 2+1, výměře cca 62 m2, v domě č.p. 431, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, s výší nájemného 50,-Kč/m2 a měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného,
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

souhlasila
•

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi 1. FC Slovácko, a.s. a Českomoravským fotbalovým svazem Praha
na podnájem městského fotbalového stadionu za účelem sehrání kvalifikačního reprezentačního utkání
Česká republika - San Marino dne 9. září 2009

stanovila
•

garanty jednotlivých ověřených námětů tématických oblastí z veřejného fóra v rámci projektu místní
Agendy 21 dle předloženého návrhu

•

21. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 17. srpna 2009 v 18:00 hodin do
velkého sálu Reduty

•

21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 24. srpna 2009 v 15:00 hodin do velkého sálu
Reduty

navrhla
•

program XXI. a XXII. zasedání zastupitelstva jak je uvedeno v důvodové zprávě

•

složení návrhové komise pro XXI. zasedání: předseda: Ing. Richard Janíček členové: Ing. Radek Hanačík,
Ing. Zdeněk Procházka, JUDr. Dana Šilhavíková (náhradníci: Ing. Bohumil Janík, Ing. Antonín Seďa)

•

složení návrhové komise pro XXII. zasedání: předseda: Mgr. Bronislav Vajdík členové: MUDr. Petr Raška,
Ing. Pavel Kroča, JUDr. Dana Šilhavíková (náhradníci: Ing. Jiří Durďák, Ing. Ivan Mařák)

udělila
•

souhlas s podnájmem nebytových prostor v budově č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, paní
Anně Frýbortové, pro paní Danu Slanicayovou

•

souhlas s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 437,8 m2 v I. NP a II. NP budovy Zimního
stadionu (pivnice "Klec"), Na Rybníku č. p. 1057, Uherské Hradiště, společnosti SYNOT 2000, a. s., pro
společnost SYNOT Uherské Hradiště, a. s.,

neschválila
•

prominutí inflačního navýšení za rok 2008 na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění
Dodatku č. 1, uzavřené dne 01.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště a paní Dobromilou Foltýnovou RENNO, týkající se pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 157, ulice Havlíčkova, Uherské Hradiště

•

dočasné zmrazení růstu výše nájmu o inflaci na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 25.02.2003 mezi městem Uherské Hradiště a společností VELTEX JG s. r. o., týkající se pronájmu
nebytových prostor v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště

•

prominutí inflačního navýšení za rok 2008 na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
27.03.2006 mezi městem Uherské Hradiště a panem Miroslavem Pavelkou, týkající se pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 183 m2 v budově č. p. 4, ulice Havlíčkova, Uherské Hradiště

•

úpravu výše nájmu na částku 1.008,40 Kč/m2/rok bez DPH (nynější nájem činí 1.438 Kč/m2/rok bez DPH)
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 01.06.1997 mezi
městem Uherské Hradiště a panem Lumírem Soukupem, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 200,64 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště

•

snížení výše nájmu na částku 1.700 Kč/m2/rok (nynější výše nájmu 2.913 Kč/m2/rok) na základě Smlouvy
o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 01.12.2004 mezi městem Uherské
Hradiště a společností RYO VIKTORIA s. r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře
130,28 m2 v I. NP budovy č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště

•

odpuštění inflačního navýšení na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 01.12.2004 mezi městem Uherské Hradiště a společností RYO VIKTORIA s. r. o., týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 130,28 m2 v I. NP budovy č. p. 41, ulice Prostřední,
Uherské Hradiště

•

úpravu nájemného na základě Smlouvy 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, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 940,70 m2 v I. PP a I. NP budovy č. p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště

•

pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře 81 m2 v k. ú. Mařatice, panu Přemyslu Hájkovi; s výší
nájmu 100 Kč/rok

zrušila
•

usnesení RM č. 1036/60/R/2009 ze dne 02.06.2009 v odst. I. v bodě 20., a to ve znění: RM schvaluje
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

•

usnesení RM č. 1036/60/R/2009 ze dne 02.06.2009 v odst. I. v bodě 13., a to ve znění: RM schvaluje
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

•

usnesení RM č. 753/45/R/2008 ze dne 04.11.2008 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění: RM schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 217/1 o výměře 70 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství pro dům 801, s
výší nájmu 1.000,-- Kč/parkovací místo/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
vybudování zpevněné plochy pro vytvoření šesti samostatně uzamykatelných parkovacích míst pro osobní
automobily

uložila

•

starostovi města neprodleně po uzavření Smlouvy o převodu akcií, týkajících se společnosti HRATES, a.s.,
vyhlásit výběrové řízení na poskytování operativních a dalších činností uvedených v důvodové zprávě

pověřila
•

ředitele ZŠ UNESCO, p.o., RNDr. Josefa Snopka, k právním úkonům konaným v souvislosti s rekonstrukcí tzn. zejména podepisovat výpovědi dodávky plynu, příslušné žádosti, smlouvy se společností CTZ s.r.o.,
apod.

vzala na vědomí
•

zprávu o činnosti komisí Rady města za I. pololetí 2009

