Usnesení z 91. schůze rady města konané dne 27.4.2010
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2009

•

výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury, Městská kina, Slovácké divadlo, Knihovna
B. B. Buchlovana, Senior centrum UH a Sportoviště města Uh. Hradiště za rok 2009 dle předloženého
návrhu,

•

příspěvkové organizace Základní škola, Sportovní 777, Uherské Hradiště, realizaci akcí započatých v roce
2009 vybudování hřiště pro školní družinu v celkové hodnotě akce cca Kč 1 305 000,-- a hřiště mezi
pavilony v celkové hodnotě akce cca Kč 1 020 000,-- hrazené z prostředků sponzorů

•

příspěvkové organizaci Základní škola, 1. máje 55, Uherské Hradiště-Mařatice, využití prostředků investiční
dotace ve výši Kč 125 000,-- na pořízení nového mycího stroje a dalšího strojního vybavení školní jídelny v
roce 2010.

•

ceník ubytování společnosti EDUHA, s.r.o., bude doplněn následovně:
•

krátkodobé ubytování pro studenty distančního (víkendového) studia cena za noc 200,- Kč

•

krátkodobé ubytování pro studenta prezenčního (denního) studia cena za noc 200,- Kč - jedná se o
studenta, který přijíždí pouze na zkoušku

•

přistýlka (skládací postel) cena za noc 190,- Kč

•

příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže, Základní škola UNESCO, Základní škola T.G.Masaryka,
Základní škola Za Alejí, Mateřská škola Svatováclavská, Knihovna B.B. Buchlovana, přijetí věcných a
peněžních darů v celkovém objemu Kč 207 315,--, dle přílohy č. 21 k důvodové zprávy

•

Neinvestiční příspěvek panu Radku Frýsovi ve výši 12 tis. Kč, účelově na projekt osvěty Parkinsonovy
nemoci

•

Neinvestiční příspěvek panu Ladislavu Kociánovi ve výši 5 tis. Kč, účelově na kulturní program při 3.
ročníku Uherskohradišťských pivních slavností

•

Neinvestiční příspěvek Mysliveckému sdružení Korábek ve výši 5 tis. Kč, účelově na Zkoušky vloh ohařů a
malých plemen

•

Změnu Smlouvy o přidělení ratingu, uzavřené se společností Moody´s Central Europe a.s., dle návrhu
Společnosti Moody´s Investor Service Ltd., týkající se změny právní formy a rozhodného práva, ve znění
dle přílohy důvodové zprávy.

•

pronájem části vestibulu o výměře 1 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště,
společnosti Školní hospodářství, s. r. o.; s výší nájmu 750 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění automatu na prodej mléka

•

výpůjčku části pozemku st. p. č. 153 o výměře 6 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky; na dobu určitou po dobu trvání činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky v budově č. p. 139, ulice Františkánská, Uherské Hradiště; za účelem umístění nádob na odpad

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu nemotorových vozidel přes část
pozemku st. p. č. 154 o výměře 22 m2 v k. ú. Uherské Hradiště pro oprávněného město Uherské Hradiště;
povinný: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; bezúplatně

•

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2004/546/SMM uzavřené dne 19.07.2004 mezi městem
Uherské Hradiště a panem Radomírem Markem; spočívajícího ve změně adresy místa podnikání nájemce
na Červánková

•

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne
30.10.2006 mezi městem Uherské Hradiště a paní Ludmilou Šulcovou, nyní Winklerovou; spočívajícího ve
změně výpovědní lhůty ze šesti na tři měsíce

•

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
21.12.1992 mezi městem Uherské Hradiště a Základní uměleckou školou Uherské Hradiště; spočívajícího
ve změně čl. V odst. 1., který nově zní: "Pronajímatel uděluje řediteli Základní umělecké školy souhlas s
uzavíráním krátkodobých podnájemních smluv na předmětu nájmu v délce trvání maximálně do 48 hodin"

•

pronájem hospodářského objektu ve dvoře budovy č. p. 961, ulice Šafaříkova, Uherské Hradiště,
společnosti LIDUMILA s. r. o.; s výší nájmu 1 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem provozování chráněné pracovní 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, Svatováclavská, Uherské Hradiště, paní Marii Dulinové; s výší nájmu 700 Kč/m2/rok,
stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost
do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem provozování rámování obrazů

•

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4,
uzavřené dne 02.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště a panem Zdeňkem Chybíkem; spočívajícího ve
změně plateb nájemného ze čtvrtletních na měsíční

•

změnu usnesení RM č. 1369/83/R/2010 ze dne 23.02.2010 v odst. I. v bodě 4., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Osvětlení přechodů Mařatice Jarošov" na části pozemku p. č. 2059/9 v k. ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 1683/1, p. č. 1683/2,
p. č. 1683/3, p. č. 1683/25, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a
Zlínským krajem, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.,

•

nové znění:

•

pronájem pozemku p. č. 1339/2 o celkové výměře 25 329 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště paní
Zuzaně Čevelové, Bc.; s výší nájmu 1.000 Kč/rok do 31.12.2020, od 01.01.2021 s výší nájmu ve výši
průměrného nájmu pozemků patřících do zemědělského půdního fondu pronajímaných městem Uherské
Hradiště v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1.
října běžného roku; za účelem využití pozemku k ekologickému hospodaření, udržení stávajících původních
moravských odrůd ovocných stromů

•

pronájem vrapované trubky 50 mm v délce 19 bm umístěné v pozemcích p. č. 3164/1, p. č. 3164/13 mezi
budovami na pozemcích st. p. č. 520/4, st. p. č. 520/5, vše v k. ú. Mařatice, společnosti DAT, s. r. o.; s
výší nájmu 13 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu určitou 10 let; za účelem uložení HDPE trubky
10/8 mm

•

pronájem trubky 50 mm umístěné v pozemcích p. č. 3164/1 a p. č. 3164/13 v k. ú. Mařatice, společnosti
DAT, s. r. o.; s výší nájmu 13 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu určitou 10 let; za účelem uložení
HDPE trubky 10/8 mm, a to následovně: 1. mezi budovami na pozemcích st. p. č. 520/4 a st. p. č. 520/3 v
délce 9 bm pro uložení 3 ks HDPE trubky 10/8 mm 2. mezi budovami na pozemcích st. p. č. 520/3 a st. p.
č. 520/2 v délce 36 bm pro uložení 2 ks HDPE trubky 10/8 mm 3. mezi budovami na pozemcích st. p. č.
520/2 a st. p. č. 1831 v délce 11 bm pro uložení 1 ks HDPE trubky 10/8 mm

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 2009/985/SMM uzavřené dne 15.10.2009
mezi městem Uherské Hradiště, a společností EDUHA s. r. o.; spočívajícího ve změně čl. II. Předmět a účel
smlouvy - zúžení o movitý majetek specifikovaný v důvodové zprávě

•

pronájem osobního automobilu Renault Clio Grandtour SPZ 3Z5 3082, organizaci Aquapark Uherské
Hradiště; s výší nájmu 3.500 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem užívání osobního automobilu pro potřeby organizace

•

výpůjčku nebytového prostoru č. 1. 23 o výměře 24,27 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, organizaci Aquapark Uherské Hradiště; na dobu určitou od 30.04.2010 do 31.12.2010;
za účelem využití nebytového prostoru jako kanceláře

•

výpůjčku movitého majetku dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě, organizaci Aquapark Uherské
Hradiště; na dobu určitou po dobu existence příspěvkové organizace, počínaje dnem 01.05.2010; za
účelem provozu příspěvkové organizace

•

nabytí 2 ks stožárů včetně výstroje a svítidel VO umístěných na částech pozemků p. č. 241/23, p. č.
241/55, oba v k. ú. Sady od společnosti Lidl Česká republika v. o. s.; za celkovou kupní cenu 1 Kč

•

změnu usnesení RM č. 1401/85/R/2010 ze dne 09.03.2010 v odst. I. v bodě 5., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění:

•

změnu usnesení RM č. 1401/85/R/2010 ze dne 09.03.2010 v odst. I. v bodě 6., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Osvětlení přechodů Mařatice Jarošov" na části pozemku p. č. 2059/9 v k. ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 1683/1, p. č. 1683/2,
p. č. 1683/3, p. č. 1683/25, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a
Zlínským krajem, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.; dle
přiloženého návrhu smlouvy v důvodové zprávě

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
stavby "Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty 1. etapa" 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, včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami a údržbou kanalizační šachty a kanalizace; bezúplatně

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
stavby "Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty 1. etapa" 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, včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a údržbou vodovodní šachty a vodovodní přípojky; bezúplatně
•

změnu usnesení RM č. 1401/85/R/2010 ze dne 09.03.2010 v odst. I. v bodě 7., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
stavby "Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty 1. etapa" 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, včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami a údržbou slaboproudu (počítačové sítě); bezúplatně

•

změnu usnesení RM č. 1401/85/R/2010 ze dne 09.03.2010 v odst. I. v bodě 8., a to následovně:

•

původní znění: RM schvaluje 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

•

nové znění:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
stavby "Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty 1. etapa" 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, včetně práva
vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a údržbou
vodovodního řadu; bezúplatně

•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce bytového domu čp. 46, Mariánské nám., Uh.
Hradiště", provedené podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Městem
Uherské Hradiště; vybraný uchazeč: GSR, s.r.o., s nabídkovou cenou 11 854 796,- Kč bez DPH, k této ceně
bude připočteno DPH v aktuální výši

•

uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem GSR, s.r.o.. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se
zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

•

Vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 10, o velikosti 4+1, výměře cca 125 m2, v domě č.p. 397,
Moravní náměstí, Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí: 1. Roman Keňo, 2. Dana Pančochová

•

Zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště,
Erika Novotná, po doplacení celé dlužné částky

•

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště,
s Erikou Novotnou, na dobu určitou 1 roku, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

Uzavření Dodatku k nájemní smlouvě na upravitelný byt pro příjmově vymezené osoby, o velikosti 2+kk,
výměře 54,60 m2 se stávající nájemkyní Zdeňkou Balíčkovou, na dobu určitou a to dvou let, dle Pravidel
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby

•

uzavření smlouvy s Nadací Děti-kultura-sport o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50.000,- Kč na
nákup dřevěných stánků pro pořádání jarmarků lidových uměleckých řemesel, dle předloženého návrhu

•

RM stanovuje celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do Městského úřadu v
Uherském Hradišti na 233, a to s účinností od 1.5.2010 na dobu 24 měsíců pro řízení a administraci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným"

•

postoupení žádosti města Uherské Hradiště, o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 5.2.b)
Regenerace bytových domů, na spolufinancování realizace projektu Regenerace bytového domu 879-880,
třída maršála Malinovského, Uherské Hradiště, Centru pro regionální rozvoj ČR

•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 336/20/R/2007, 20. schůze Rady města konané dne 8.10.2007
(projektová dokumentace ke stavbě "Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště") ve znění:"Rada
města schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a pověřuje starostu města sjednáváním a
uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 642/36/R/2008, 36. schůze Rady města konané dne 24.6.2008
(projektová dokumentace "PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ") ve

znění:"Rada města schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a pověřuje starostu města
sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."
•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 1122/64/R/2009, 64. schůze Rady města konané dne 28.7.2009
(projektová dokumentace "ZKAPACITNĚNÍ SILNICE II/497 A ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SE SILNICÍ 1/55 V
UHERSKÉM HRADIŠTI") ve znění:"Rada města pověřuje starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků
ke smlouvě uzavřené dle bodu 2."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 1192/68/R/2009, 68. schůze Rady města konané dne 21.9.2009
(stavební práce "SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM, UHERSKÉ HRADIŠTĚ") ve znění:"Rada města
pověřuje starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 1252/72/R/2009, 72. schůze Rady města konané dne 3.11.2009
(inženýrská činnost při realizaci stavby "SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM, UHERSKÉ HRADIŠTĚ") ve
znění:"Rada města pověřuje starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 1291/75/R/2009, 75. schůze Rady města konané dne 1.12.2009
(stavební práce "313 STA Morava, Uherské Hradiště, LB zeď, KM 147, 153 - 147, 395") ve znění:"Rada
města pověřuje starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 1365/81/R/2010, 81. schůze Rady města konané dne 19.1.2010 (stavební
práce "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 174") ve znění:"Rada města pověřuje starostu města
sjednáváním a uzavíráním dodatků ke smlouvě uzavřené dle bodu 2."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 1395/83/R/2010, 83. schůze Rady města konané dne 23.2.2010
(projektová dokumentace ke stavbě Rekonstrukce objektu Hradišťanky, Protzkarova č.p. 33, pro potřeby
Městského úřadu v Uherském Hradiště) ve znění:"Rada města pověřuje starostu města sjednáváním a
uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 1418/85/R/2010, 85. schůze Rady města konané dne 9.3.2010 (Uherské
Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Kunovském Lese) ve znění:"Rada města pověřuje starostu města
sjednáváním a uzavíráním dodatků ke smlouvě uzavřené dle bodu 2."

•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 1418/85/R/2010, 85. schůze Rady města konané dne 9.3.2010 (PŘEMĚNA
BÝVALÉ VOJENSKÉ STŘELNICE NA MĚSTSKÝ PARK V UHERSKÉM HRADIŠTI) ve znění:"Rada města
pověřuje starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků ke smlouvě uzavřené dle bodu 2."

•

Doplnění textu bodu I. v Usnesení č. 1443/87/R/2010, 87. schůze Rady města konané dne 23.3.2010
(Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Rochusem) ve znění:"Rada města pověřuje starostu města
sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřené smlouvě."

•

Doplnění bodu 3. do Usnesení č. 1448/89/R/2010, 89. schůze Rady města konané dne 12.4.2010
(REVITALIZACE ZELENÉHO NÁMĚSTÍ) ve znění:"Rada města pověřuje starostu města sjednáváním a
uzavíráním dodatků ke smlouvě uzavřené dle bodu 2."

•

Výsledek podle PROTOKOLU O OMEZENÍ POČTU ZÁJEMCŮ, kteří podali žádost o účast a prokázání
kvalifikace v užším podlimitním řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE BUDOVY KINA HVĚZDA V UH.
HRADIŠTI PRO MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění. Dále schvaluje odeslání výzvy k podání nabídky uchazečům, kteří podali žádost o účast a
prokázali požadovanou kvalifikaci, jak bylo uvedeno v podmínkách zadávacího řízení. Seznam zájemců,
kteří budou vyzvání k podání nabídky:
•

společná žádost VW WACHAL a.s. a WACHAL MORAVIA s.r.o.

•

společná žádost MANAG, a.s. a KKS, spol. s r.o.

•

STAVBY a.s.

•

společná žádost Subterra a.s. a TGB Pražské Malty, s.r.o.

•

společná žádost SYNER Morava, a.s. a AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

•

změnu termínů dokončení výstavby venkovního a vnitřního areálu Sportovně relaxačního centra Uherské
Hradiště a to tak, že termín dokončení výstavby venkovního i vnitřního areálu bude nově stanoven na
termín 30.9.2010.

•

provedení změn ustanovení smlouvy o dílo navazujících na termín dokončení stavby, a to zejména těch,
které se dotýkají zahájení zkušebního provozu venkovního areálu, odděleného zádržného (pozastávky) na
dokončení venkovního a vnitřního areálu a prodloužení záruční doby u venkovní areálu.

•

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, uzavřenou mezi Zlínským
krajem a Městem Uherské Hradiště ve výši 60.000,- Kč, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
městě Uherské Hradiště v roce 2010, dle předloženého návrhu

•

Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Uherské Hradiště - Náplně činnosti odborů, a to ve znění
dle přiloženého návrhu.

•

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na jejímž základě budoucí prodávající převede vlastnické právo
k hmotnému výsledku činnosti zhotovitele - "Generelu odvodnění pro území měst Uherské Hradiště a Staré
Město.

•

Dodatek č. 1 ke smlouvě č.NV 01/2009, kterým se předmětná smlouva doplňuje o nově vybudované dílo
"ZTV ulice Verbířská" – vodovod

•

Uzavření smlouvy o poskytování služeb PCO s Českou pojišťovnou a.s dle přílohy.

•

výsledek veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace bytových domů čp. 879, 880, třída Maršála
Malinovského, Uherské Hradiště", provedené podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v
platném znění Městem Uherské Hradiště zastoupeném podle mandátní smlouvy č.2010/100/SMM firmou
RTS, a.s.; vybraný uchazeč: STAVBY, a.s. (dle notářského zápisu při podání nabídek se v dúsledku změny
majitele přejmenovává na CGM CZECH a.s.), s nabídkovou cenou 25 163 284,- Kč včetně DPH

•

uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem STAVBY, a.s. (dle notářského zápisu při podání nabídek se
v důsledku změny majitele přejmenovává na CGM CZECH a.s.). Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se
zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

schválila ke zveřejnění
•

pronájem části pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p. č. 85/1 o výměře cca 10 m2,
oba v k. ú. Uherské Hradiště

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování distribuční soustavy - umístění nového
kabelového vedení NN v celkové délce cca 39 bm na částech pozemků p. č. 191/4, p. č. 191/5, p. č. 191/6,
p. č. 194/4, p. č. 768/26, p. č. 768/64 a v umístění 1 ks přípojkové skříně na části pozemku p. č. 768/64,
vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou, pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., zastoupena E. ON Česká
republika, s. r. o.

•

převod pozemku st. p. č. 1825 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

•

pronájem 4 optických vláken kabelu K5 a K7 vedeného z budovy č. p. 1037 na pozemku st. p. č. 325/1 do
budovy č. p. 1217 na pozemku st. p. č. 2460, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku 4 optických vláken kabelu K1 a K2 vedeného z budovy č. p. 1037 na pozemku st. p. č. 325/1 do
budovy č. p. 568 na pozemku st. p. č. 750, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 532/82 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Véskyvýpůjčku části pozemku p. č.
3015/75 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemku p. č. 3015/54 o celkové výměře 3 729 m2 v k. ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování horkovodní přípojky na částech pozemků p. č. 660/1 v délce cca 3 bm a p. č. 1366 v délce cca
30 bm, oba v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejími rekonstrukcemi a
opravami, pro oprávněného CTZ s. r. o.

•

převod části pozemku p. č. 3000/121 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemku p. č. 3150/2 o celkové výměře 515 m2 v k. ú. Mařatice

•

převod budovy č. p. 201 umístěné na pozemku p. č. 700 a pozemků p. č. 700 o celkové výměře 314 m2 a
p. č. 701 o celkové výměře 115 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; za účelem zachování
provozu dětského zdravotního střediska

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/73/SMM
uzavřené dne 03.02.2010 mezi městem Uherské Hradiště (budoucí povinný) a obcí Popovice (budoucí
oprávněný), spočívajícího v rozšíření předmětu smlouvy o uložení a provozování kanalizačního přivaděče na
části pozemku p. č. 443/1 v délce cca 0,7 bm v k. ú. Vésky

•

Záměr města na převod bytové jednotky č. 992/04, o velikosti 1+1, výměře 31,98 m2 (1 pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, s bytovou jednotkou je užívána sklepní kóje), umístěné ve 2. nadzemním podlaží v
budově č.p. 991, č.p. 992 ul. Sadová a č.p. 993 ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, spoluvlastnického
podílu o velikosti 3198/244676 na společných částech budovy č.p. 991, č.p. 992 ul. Sadová a č.p. 993 ul.
Vladislava Vaculky, umístěné na pozemcích st. p. č. 1255, 1254 a 1253, a spoluvlastnického podílu o
velikosti 3198/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2 a st.
p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální
nabídka musí činit 600 tis. Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

•

Záměr města na převod bytové jednotky č. 987/07 o velikosti 1+1, výměře 31,74 m2 (1 pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, s bytovou jednotkou je užívána sklepní kóje) umístěné ve 3. nadzemním podlaží v
budově č.p. 986, č.p. 987 ul. Sadová a č.p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, spoluvlastnického
podílu o velikosti 3174/247470 na společných částech budovy č.p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988 ul.
Rudy Kubíčka, umístěné na pozemcích st. p.č. 1243, 1242, 1241, a spoluvlastnického podílu o velikosti
3174/247470 na pozemcích st.p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p.č. 1242 o výměře 246 m2, st. p.č. 1241
o výměře 328 m2, vše v k.ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí
činit 600 tis. Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

souhlasila

•

s udělením souhlasu s použitím historického znaku města
•

Technickému muzeu v Brně při příležitosti konání "Konference konzervátorů-restaurátorů, která
proběhne v Uh. Hradišti ve dnech 7. - 9. září 2010 dle důvodové zprávy.

•

Oblastní Charitě Uherské Hradišti pro prezentační materiály organizace a vývěsní skříňku dle důvodové
zprávy.

•

Šachovému klubu Staré Město při příležitosti konání mezinárodního turnaje "Memoriál Vratislava Hory
2010", který proběhne ve dnech 15. - 16. května 2010 v Hluku dle důvodové zprávy.

vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2009

•

zprávu společnosti GIST, .s.r.o. týkající se zefektivnění hospodaření zřízených příspěvkových organizací

•

náměty od veřejnosti z diskuse u kulatého stolu s názvem "cyklisté ve městě"

•

zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež za rok
2009

•

informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2010

uložila
•

vedoucímu odboru investic předložit radě města k projednání a schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
2009/1173/OIN ze dne 20.10.2009 na akci Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště uzavřené mezi
městem Uherské Hradiště a zhotovitelem UNISTAV a. s. Brno, jehož předmětem budou změny popsané v
bodě I. odst. 1.1 a 1.2. Termín: 11.5.2010

jmenovala
•

Květoslava Tichavského za člena správní rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.

•

Ing. arch. Aleše Holého za člena správní rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.

•

RNDr. Dagmar Zábranskou za člena správní rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.

•

Ing. Vladimíra Mošťka za člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.

•

JUDr. Danu Šilhavíkovou za člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s.

udělila
•

vyznamenání starosty města Uherské Hradiště
•

MUDr. Richardu Kaniovi za celožitotní záslužnou práci v oblasti mediciny

•

panu Jiřímu Kamasovi za práci s mládeží

•

Vítězslavu Rosůlkovi za práci s mládeží

•

Blance Rosůlkové za práci s mládeží

•

Ing. Jaroslavu Hrabcovi za práci s mládeží

neschválila
•

žádost manželů Bohuslava a Miroslavy Weintrittových, týkající se vypuštění bodů č. 2 a č. 5 v čl. III v
návrhu Smlouvy o výpůjčce č. 2009/765/SMM, který je uveden v důvodové zprávě

•

snížení nájemného z částky 360.177 Kč/rok (stávající nájem navýšený o meziroční inflaci) na částku
321.563 Kč/rok (původní nájem z roku 2006) na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění
Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 30.10.2006 mezi městem Uherské Hradiště a paní Ludmilou Šulcovou,
nyní Winklerovou, a to na žádost jmenované

•

pronájem části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti HAL - KON s. r. o.; za
účelem umístění poutací tabule

•

výpůjčku části pozemku p. č. 2065/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti HAL - KON s. r. o.; za
účelem umístění poutací tabule

neschválila ke zveřejnění
•

převod (popř. pronájem) částí pozemků st. p. č. 2766/3 o výměře cca 12 m2, p. č. 1520 o výměře cca 15
m2 a p. č. 653/6 o výměře cca 3 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště

•

převod (popř. pronájem) části pozemku p. č. 3023/52 o výměře cca 20 m2 nebo části pozemku p. č.
3023/65 o výměře cca 20 m2, oba v k. ú. Mařatice

•

pronájem pozemků p. č. 348/66 o celkové výměře 486 m2, p. č. 348/67 o celkové výměře 891 m2, p. č.
348/68 o celkové výměře 1 068 m2, p. č. 348/71 o celkové výměře 737 m2, p. č. 348/72 o celkové
výměře 772 m2, p. č. 348/73 o celkové výměře 678 m2, p. č. 348/74 o celkové výměře 673 m2, p. č.

348/75 o celkové výměře 1 350 m2, p. č. 348/78 o celkové výměře 395 m2 a p. č. 348/151 o celkové
výměře 679 m2, vše v k. ú. Mařatice
•

užívání části komunikace (výpůjčka, pronájem) umístěné na p. č. 4115 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p. č. 351/6 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Sady

•

převod části pozemku p. č. 1600 o výměře cca 360 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

nesouhlasila
•

s použitím historického znaku města na reklamní předměty společnosti AKTIV OPAVA s.r.o., která vytváří
sběratelskou kolekci znaků měst a obcí na reklamních předmětech "BUTON"

zrušila
•

usnesení RM č. 1072/63/R/2009 ze dne 07.07.2009 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění: RM schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 154/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, Miroslavě a Bohuslavu
Weintrittovým; na dobu určitou po dobu životnosti stavby domu č. p. 57 a současně jeho vlastnictvím
Miroslavou a Bohuslavem Weintrittovými; za účelem využití části předmětného pozemku k umístění
vjezdové brány a vjezdu do domu; s podmínkou umožnění přístupu na pozemky p. č. 131, p. č. 130, p. č.
128 jejich vlastníkům

•

usnesení RM č. 1369/83/R/2010 ze dne 23.02.2010 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění: RM schvaluje
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 Zdeňce Michálkové; s výší nájmu 2.700 Kč/m2/rok,
stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost
do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení kanceláře stavební spořitelny - finančního poradenství

