Usnesení z 75. schůze rady města konané dne 1.12.2009
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

Rozpočtové opatření č. 10 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2009
se zvyšují o 51 721,1 tis. Kč

•

Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

•

Příspěvkové organizaci ZŠ Jarošov realizaci akce "Oprava svislé hydroizolace a terénní úpravy" v hodnotě
230 tis. Kč

•

Příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská realizaci opravy a nákupu dětského nábytku (na MŠ Husova a
MŠ Pod Svahy) v hodnotě 360 tis. Kč a dále realizaci oprav kuchyňských linek v přípravnách jídel v MŠ
Husova a nákup nových hracích koutů v MŠ, UH, 28. října, Pod Svahy a Svatováclavská v hodnotě 250 tis.
Kč.

•

Příspěvkovým organizacím Klub kultury Uherské Hradiště, Knihovna B.B.Buchlovana, Senior centrum UH,
Mateřská škola Svatováclavská, Základní škola a Mateřská škola Větrná, Základní škola Za Alejí, Základní
škola UNESCO přijetí věcných a finančních darů v celkovém objemu 365 903,- Kč

•

Závazné ukazatele plnění rozpočtu pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby
zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z
rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě

•

pronájem nebytového prostoru č. 1. 04 o výměře 18 m2 a objektové předávací stanice (OPS), vše v I. NP
budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společnosti CTZ s. r. o., s výší nájmu 1
Kč/rok/nebytový prostor č. 1. 04 + aktuální výše DPH a 1 Kč/rok/OPS + aktuální výše DPH; na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zajištění dodávek tepelné energie do objektu č. p.
1531

•

výpůjčku části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 82,5 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti HAL - KON s. r. o., na
dobu určitou do doby bezúplatného převodu stavby parkoviště na město Uherské Hradiště; za účelem
vybudování veřejného parkoviště

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelové přípojky NN na části pozemku p. č. 69/3 v délce 3 bm v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, pro
oprávněného E. ON Distribuce, a. s.; za jednorázovou úhradu 500 Kč (včetně 19% DPH)

•

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 13 bm v k. ú. Vésky, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s.; za
jednorázovou úhradu 500 Kč (včetně 19% DPH)/vedení NN a 1.500 Kč (včetně 19% DPH)/sloup

•

výpůjčku části pozemku p. č. 1458/1 o výměře 636 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti SYNOT REAL
ESTATE, a. s., na dobu určitou do doby bezúplatného převodu stavby chodníku a místní komunikace
umístěné na předmětném pozemku na město Uherské Hradiště; za účelem vybudování chodníku a místní
komunikace na předmětném pozemku

•

uzavření Dohody za bezesmluvní užívání pozemků a částí pozemků o celkové výměře 185 926 m2 v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a společností Školní hospodářství, s. r.
o., s náhradou za bezesmluvní užívání za období od 01.01.2007 do 31.12.2008 v celkové výši 34.545 Kč +
aktuální výše DPH

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, oprav a
údržby 3 kusů veřejného osvětlení umístěného na budově č. p. 1300 na pozemku st. p. č. 2531 v k. ú.
Uherské Hradiště, pro oprávněného město Uherské Hradiště, povinný: PS Slovácko, spol. s r. o.;
bezúplatně

•

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 2+1, v domě č.p. 519, ul. Louky, Uherské Hradiště s
Renátou a Pavlem Danielovými, na dobu určitou 1 roku, po výpovědi z nájmu bytu a doplacení celé dlužné
částky na nájemném a službách spojených s bydlením, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

použití finančních prostředků z nadačního příspěvku od Nadace Děti-kultura-sport, v celkovém objemu
648.669,- Kč způsobem uvedeným v důvodové zprávě

•

uzavření darovacích smlouv s:
•

Ing. Ivou Kučerovou

•

Martinou Hejnovou

•

Tomášem Šuranským

•

Pavlou Janíkovou

vše ve znění dle přiložených návrhů.

•

uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia

•

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Městská kina Uherské Hradiště na projekt digitalizace
kina Hvězda

•

výsledek výběrového řízení na "Dodávku poukázek pro osoby v hmotné nouzi", provedeného 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, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč:
Accor Services CZ s.r.o. Dále schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

•

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu ve znění dodatků č. 1 - 3
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s. Uherské Hradiště

•

termíny schůze Rady města, a to do konce srpna 2010

•

pořízení věcných darů v hodnotě do 17.000 Kč na XIX. reprezentační ples města, který se uskuteční v
sobotu dne 9. ledna 2010

•

uzavření plánovací smlouvy na zajištění technické infrastruktury s navrhovateli: manžely Kateřinou a
Miroslavem Vajčnerovými - stavebníky rodinného domu na pozemku parcelní číslo 1196/1 a 1685/8 v k.ú.
Jarošov a Miloslavem Hanáčkem - stavebníkem rodinného domu na pozemku parcelní číslo 24/2 v k.ú.
Sady; obojí ve znění dle přiložených návrhů.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce Přístaviště - infrastruktura "313044 STA Morava, Uherské
Hradiště, LB zeď, KM 147,153 - 147, 395" 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: IDS-Inženýrské
a dopravní stavby Olomouc a.s., s nabídkovou cenou 3.099.292,- Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s tímto uchazečem.

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p. č. 2065/14 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod části pozemku p. č. 1101 o výměře cca 46 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 348/198 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Mařatice

•

pronájem nebytových prostor - dvojgaráže o výměře cca 118 m2 ve dvorní části bytového domu č. p. 263,
třída Maršála Malinovského, Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

souhlasila
•

s použitím historického znaku města Uherské Hradiště na oficiálních tiskovinách, mediálních propagacích,
znělkách, webových stránkách a v místech konání Letní filmové školy po dobu platnosti Smlouvy o
spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019

•

s použitím historického znaku města Uherské Hradiště v rámci grafické brožury o Uherském Hradišti,
zpracované firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia

•

s dodatečným doplněním údajů do Přílohy č. 3 - ceníku o počtu trvale žijících obyvatel ke dni 1.1.2010,
údajů o celkové částce za svoz včetně DPH a údajů o nájemném za užívání sběrných nádob včetně DPH na
rok 2010

vzala na vědomí
•

Žádost o zrušení výpovědí z nájmu bytu podle § 711 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění
a uzavření Dohody o ukončení bydlení s manž. Renátou a Pavlem Danielovými

•

zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2009 z pohledu města Uherské Hradiště

•

Zprávu z pracovní cesty ve dnech 29.09.- 01.10.2009 – Německo

•

výsledek výběrového řízení na dodavatele zařízení pro digitalizaci kina Hvězda, vybraný dodavatel je AV
MEDIA, a.s. Praha s nabídkovou cenou 2.717.960,- Kč včetně DPH.

zrušila
•

usnesení RM č. 1099/64/R/2009 ze dne 28.07.2009 v odst. I. v bodě 2., a to ve znění: RM schvaluje
pronájem nebytových prostor č. 5. 03 o výměře 18,4 m2, č. 5. 04 o výměře 18,4 m2, č. 5. 05 o výměře
18,4 m2 a č. 5. 06 o výměře 25,4 m2, vše v budově č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště,
Slováckému divadlu Uherské Hradiště, příspěvková organizace; s výší nájmu 200 Kč/m2/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování krejčovských dílen s příslušenstvím

uložila
•

místostarostovi Uhrovi Evženu seznámit předsedu Rady Asociace českých filmových klubů, o.s., Uherské
Hradiště s vyhodnocením Letní filmové školy 2009 z pohledu města Uherské Hradiště Termín: 31.12.2009

pověřila
•

vedoucí odboru životního prostředí schvalováním a podepisováním Příloh č. 1 a č. 2 ke smlouvě o odvozu,
využití a odstranění odpadu uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a společností Odpady-TříděníRecyklace a.s. Uherské Hradiště v případě, že u Přílohy č. 1 jde o změny týkající se pouze počtu nádob
nebo četnosti svozu a u Přílohy č. 2 jde o změny týkající se pouze termínu, času nebo místa sběru,

stanovila
•

zasedání Zastupitelstva města Uhreské Hradiště na 14. prosince 2009 v 15:00 hodin do velkého sálu
Reduty

•

mimořádné zasedání Zastupitelstva města Uhreské Hradiště na 22. prosince 2009 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty

navrhla
•

předběžný program XXV. a XXVI. - mimořádného zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště jak je
uvedeno v důvodové zprávě

