Usnesení z 85. schůze rady města konané dne 9.3.2010
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

převedení nerozděleného zisku z minulých let společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. v likvidaci ve
výši 331 350,93 Kč do rezervního fondu společnosti

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provedení a uložení
kanalizace včetně osazení 3 ks šachet na pozemku p. č. 316/1 v délce cca 40 bm v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, pro oprávněného SVK, a. s.; za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + aktuální sazba DPH

•

výpůjčku části pozemku p. č. 814/7 o výměře 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti NEREZOVÉ
MATERIÁLY, s. r. o. na dobu určitou po dobu životnosti stavby sjezdu z místní komunikace do areálu
společnosti NEREZOVÉ MATERIÁLY, s. r. o. (popř. jejího právního nástupce); za účelem úpravy stávajícího
sjezdu z místní komunikace, rozšíření oblouku sjezdu včetně osazení silničních obrubníků

•

výpůjčku části pozemku p. č. 537/1 o výměře 42 m2 v k. ú. Vésky; sdružení Korábek; na dobu určitou po
dobu životnosti stavby; za účelem legalizace zde postavené myslivecké chaty, která je na předmětném
pozemku umístěna více než 40 let

•

uzavření Dohod o zřízení stavby a podmínkách vstupu na pozemek mezi městem Uherské Hradiště a
jednotlivými vlastníky (případně jejich právními nástupci) uvedenými v důvodové zprávě dle projektové
dokumentace dotčených pozemků v souvislosti se stavbou výtlačného řadu PE 180 SDR 17 ø 180 x 10,7
včetně kanalizačních šachet v rámci akce "Převedení OV z MČ Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště"

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kanalizační
šachty a kanalizace na části pozemku p. č. 888/4 v délce cca 5 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného Zlínský kraj, bezúplatně

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění vodovodní
šachty a vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 544/1 v délce cca 25 bm a vodovodní přípojky na části
pozemku p. č. 544/114 v délce cca 16 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného Zlínský kraj;
bezúplatně

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění
slaboproudu (počítačové sítě) na částech pozemků p. č. 954/9 v délce cca 8 bm a p. č. 662/11 v délce cca
5 bm a vytažení datového kabelu na pozemcích st. p. č. 985 a p. č. 888/2, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
pro oprávněného Zlínský kraj; bezúplatně

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění přeložky
vodovodního řadu na částech pozemků p. č. 888/4 v délce cca 15 bm, p. č. 887/3 v délce cca 5 bm a p. č.
954/9 v délce cca 100 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného Zlínský kraj; bezúplatně

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průjezdu, průchodu
přes část pozemku původní p. č. 6114/271 o výměře 1 252 m2 z celkové výměry 4 121 m2 (dle GP č.
2586-1/2010 nově vzniklá p. č. 6114/290 o celkové výměře 1 252 m2) a tím zajištění přístupu k části
pozemku původní p. č. 6114/271 o výměře 2 869 m2 z celkové výměry 4 121 m2 (dle GP č. 2586-1/2010
nově vzniklá p. č. 6114/271 o celkové výměře 2 869 m2), vše v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště,
pro budoucího oprávněného paní Dagmar Blažkovou, budoucí povinný: město Uherské Hradiště; nabytí
části pozemku původní p. č. 6114/271 o výměře 1 252 m2 z celkové výměry 4 121 m2 (dle GP č. 25861/2010 nově vzniklá p. č. 6114/290 o celkové výměře 1 252 m2) do vlastnictví města Uherské Hradiště
bylo schváleno usnesením ZM č. 373/27/Z/2010 ze dne 08.02.2010

•

uzavření smlouvy o dílo na zpracování zápisu do kroniky města za rok 2009 s pí Hanou Rathúskou, ve
znění dle přiloženého návrhu

•

uzavření smlouvy o dílo na zpracování písemného záznamu o dění v místní části Míkovice za rok 2009 s p.
Bedřichem Autratou, ve znění dle přiloženého návrhu

•

uzavření smlouvy o dílo na zpracování písemného záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2009 s Mgr.
Antonínem Staškem, ve znění dle přiloženého návrhu

•

záštitu města Uherské Hradiště nad III. mezinárodním malířským sympoziem "Hradišťský plenér 2010".

•

uzavření kupních smluv a smluv o poskytnutí výhradní licence na dílo s umělci vybranými dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, a to ve znění dle přiloženého návrhu smlouvy

•

uzavření dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje "Smlouva o dílo č. 2009/1173/OIN - Sportovně relaxační
centrum Uherské Hradiště" uzavřená mezi Městem Uherské Hradiště a zhotovitelem UNISTAV a. s., dle
předloženého návrhu

•

předložení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu za účelem výsadby
sbírkového sadu krajových ovocných dřevin a krajinného sadu oskeruší, mišpulí a hrušní v areálu Park
Rochus dle přiloženého návrhu

•

zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o poskytnutí finančních prostředků

•

znění "Smlouvy o zajištění péče o toulavé psy a kočky"

•

účast p. Květoslava Tichavského, Ing. Radima Šupky a Dušana Pavlíčka na zahraniční služební cestě do
Nizozemí ve dnech 23. - 26. 3. 2010 na mezinárodní veletrh Intertraffic, včetně úhrady nákladů na
dopravu, ubytování, stravné, kapesné ve výši 40% stravného a pojištění léčebných výloh, dle předloženého
návrhu.

•

poskytnutí finančních darů pro předsedy, místopředsedy a členy komisí RM - nečleny ZM dle předloženého
návrhu

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "Uherské Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Kunovském
Lese" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zjednodušené
podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: Skanska a.s., s nabídkovou cenou 5.044.948 Kč včetně DPH.

•

Uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Skanska a.s. 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,…).

schválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p. č. 351/6 o výměře cca 12 m2 a části pozemku p. č. 323/3 o výměře cca 20 m2,
oba v k. ú. Sady

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění
vodovodního potrubí na částech pozemků p. č. 2064/1 v délce cca 36 bm, p. č. 3010/28 v délce cca 3 bm a
p. č. 2068/12 v délce cca 86 bm, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného Marka Burdu

•

uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a Českou republikou, právo hospodařit s
majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na převod železničního mostu v km
2,649 trati Kunovice - Staré Město a Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a
průjezdu přes železniční most v km 2,649 trati Kunovice - Staré Město pro oprávněného město Uherské
Hradiště, povinný: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

•

převod pozemku p. č. 1001/3 o celkové výměře 82 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

•

pronájem vrapované trubky 50 mm v délce cca 19 bm umístěné v pozemcích p. č. 3164/1, p. č. 3164/13,
vše v k. ú. Mařatice

•

pronájem trubky 50 mm v délkách cca 9 bm, cca 36 bm a cca 11 bm umístěné v pozemcích p. č. 3164/1 a
p. č. 3164/13, vše v k. ú. Mařatice

souhlasila
•

s připojením k trestnímu řízení vedenému v trestní věci u soudu v Uherském Hradišti, dle předloženého
návrhu.

•

s použitím historického znaku města Uherské Hradiště na oficiálních tiskovinách III. mezinárodního
malířského sympozia "Hradišťský plenér 2010".

udělila
•

souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 653/23 o výměře 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
SYNOT REAL ESTATE, a. s., pro společnost Hotel & Restaurant Slunce s. r. o.; za účelem umístění kiosku s
přilehlým venkovním posezením

•

souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1. 08 o výměře 26,80 m2 ve II. NP budovy č. p. 433,
Svatováclavská, Uherské Hradiště, Střední škole MESIT, o. p. s., pro Alenu Potrusilovou a Jarmilu
Brabcovou; za účelem vypomáhání škole při provozování knihařské dílny

•

souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 1. 23 o výměře 6,45 m2 (chodba), č. 1. 25 o výměře 18,80
m2 (kancelář) a č. 1. 26 o výměře 2,03 m2 (sklad), vše v I. NP budovy č. p. 1533, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, společnosti EDUHA, s. r. o., pro paní Janu Vajdíkovou; za účelem poskytování služeb v
oblasti tisku, kopírování, vazeb, výroby razítek a potisků

uložila
•

vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za
rok 2008 v termínu 31.8.2010

•

Likvidátorovi společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. v likvidaci předat zálohově likvidační zůstatek
společnosti v plné výši 49 774 295,58 Kč jedinému společníkovi společnosti, tj. městu Uherské Hradiště, na
jeho běžný účet. Termín: 30.4.2010

neschválila
•

žádost o snížení nájemného na symbolickou částku 1 Kč/rok na základě Nájemní smlouvy č.
2005/269/SMM uzavřené dne 02.05.2005 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Karlem a Alicí
Herůdkovými, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 429/3 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště

•

žádost o snížení nájemného na základě Nájemní smlouvy č. 2006/53/SMM uzavřené dne 02.01.2006, ve
znění Dodatků č. 1 a č. 2, mezi městem Uherské Hradiště a panem Milanem Křenem, týkající se pronájmu
nebytových prostor Klášterní restaurace a vinárny v budově č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště

•

u venkovního bazénu materiálovou změnu bazénové hlavy z fólie za nerezový plech. Bazén bude proveden
v souladu se schválenou projektovou dokumentací, tzn. v provedení fólie.

•

u dětského bazénu provedení materiálové změny vnitřního povrchu stěn a dna včetně přepadových žlábků
a navazujících technologií z fólie za nerezový plech.

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p. č. 3012/24 o výměře cca 204 - 510 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod části pozemku p. č. 564/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Vésky

•

výpůjčku části pozemku p. č. 357/4 o výměře cca 89 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

zrušila
•

usnesení RM č. 1238/72/R/2009 ze dne 03.11.2009 v odst. I. v bodě 9., a to ve znění: RM schvaluje zřízení
věcného břemene spočívajícího v právu umístění 1 ks svítidla veřejného osvětlení na fasádu budovy č. p.
201 na pozemku st. p. č. 266 v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného město Uherské Hradiště; povinný:
STAVEX U. H., s. r. o.; bezúplatně

•

usnesení č. 1378/83/R/2010 ze dne 23.2.2010 ve znění "Rada města Uherské Hradiště schvaluje
zahraniční služební cestu do Nizozemí ve dnech 23.-26.3.2010 na mezinárodní veletrh Intertraffic, dle
předloženého návrhu. "

vzala na vědomí
•

přiloženou zprávu o peticích a stížnostech za rok 2009.

•

přiloženou výroční zprávu o poskytování informací za rok 2009 a její následné zveřejnění na webu města.

•

zápis do kroniky města za rok 2008

•

přiložený statut III. mezinárodního malířského sympozia "Hradišťský plenér 2010".

