Usnesení RM ze dne 13.09.2010
Usnesení 100. schůze Rady města
Rada města
souhlasila
•

s výsadbou volně-krajinného sadu oskeruší, která bude realizována obecně
prospěšnou společností Park Rochus, o.p.s., na pozemku parc. č. 1642/4 v k.ú.
Jarošov u Uherského Hradiště

schválila
•

uzavření smlouvy č. 10059226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
"Zavodňování Kněžpolského lesa" dle přiloženého návrhu.

•

uzavření dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 2009/1173/OIN Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště mezi městem Uherské Hradiště a
zhotovitelem UNISTAV a. s., dle předloženého návrhu, a to tak:
1. Termín dokončení výstavby venkovního a vnitřního areálu Sportovně
relaxačního centra Uherské Hradiště se stanovuje do 10. 11. 2010.
2. Cena Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště se navyšuje o
4.482.688,- Kč bez DPH, s DPH 5.379.226,- Kč

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBJEKTU "C" ZŠ SPORTOVNÍ, provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Uherské Hradiště, v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., s
nabídkovou cenou 1.283.994 Kč včetně DPH a Uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem ZEVOS a.s.

•

Výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce objektu č.p. 33
Hradišťanky pro potřeby Městského úřadu Uherské Hradiště" provedeného podle
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, užší podlimitní řízení.
Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., s nabídkovou cenou 33.591.673 Kč včetně DPH a
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ZEVOS 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, ...).
•

uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Uherské Hradiště a firmou
Jaroslav Lekeš BEST OIL, jednající prostřednictvím Jaroslava Lekeše, která se týká
zabezpečení objektu firmy Jaroslav Lekeš BEST OIL - Linde a.s. - prodej technických
plynů na ul. Průmyslová 1148 v Uherském Hradišti.

•

uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti pro umístění bodu městského
kamerového dohlížecího systému mezi Městem Uherské Hradiště a firmou REMINAS
a.s., jednající prostřednictvím Ing. Jana Ducháčka a Pavla Šťastného

