Usnesení RM ze dne 14.10.2010
Usnesení 102. schůze Rady města

Rada města
souhlasila

-

s přijetím peněžních a věcných darů příspěvkovými organizacemi Knihovna
B.B.Buchlovana, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Základní škola UNESCO,
Základní škola Sportovní, Základní škola Za Alejí, Základní škola a Mateřská škola
Větrná, Základní škola Mařatice, Základní škola a Mateřská škola Jarošov, Dům dětí a
mládeže, Mateřská škola Svatováclavská, v celkové hodnotě Kč 787 882,--, dle
přílohy důvodové zprávy.

schválila
-

pronájem částí pozemků p. č. 3000/39 o výměře 163 m2 a p. č. 3000/117 o výměře
240 m2, oba v k. ú. Mařatice, společnosti Sluneční terasy s. r. o.; s výší nájmu 100
Kč/parkovací místo/měsíc včetně DPH; na dobu určitou do doby převedení výše
uvedených částí pozemků do vlastnictví společnosti Sluneční terasy s. r. o., a to
nejpozději do 28.02.2011; za účelem vybudování 27 parkovacích stání

-

uzavření Smlouvy o nájmu části stavby, a to lávky pro pěší, která je součástí mostního
objektu v km 2,847 trati Kunovice - Staré Město na pozemku p. č. 788/24 v k. ú.
Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště (nájemce) a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace (pronajímatel); s výší nájmu 10.000 Kč/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zajištění přechodu obyvatel města
Uherské Hradiště přes řeku Moravu

-

změnu usnesení RM č. 1666/101/RM/2010 ze dne 01.10.2010 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 zřízení a provozování plynárenského
zařízení na částech pozemků p. č. 295/1 v délce cca 50,8 bm, p. č. 295/2 v délce cca
54,8 bm, p. č. 223/4 v délce cca 10,25 bm, p. č. 656/8 v délce cca 5,95 bm, p. č. 293/1
v délce cca 8,9 bm a p. č. 1307/1 v délce cca 111,5 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště a
na částech pozemků p. č. 399/2 v délce cca 3 bm, p. č. 399/25 v délce cca 53,15 bm a
st. p. č. 578/1 v délce cca 41,75 bm, vše v k. ú. Mařatice, vše pro oprávněného JMP
Net s. r. o., zastoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.; za jednorázovou úhradu 50
Kč/bm + aktuální sazba DPH nové znění: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení na částech pozemků p. č. 295/1 v délce cca 50,8 bm, p. č.

295/2 v délce cca 54,8 bm, p. č. 223/4 v délce cca 10,25 bm, p. č. 656/8 v délce cca
5,95 bm, p. č. 293/1 v délce cca 8,9 bm a p. č. 1307/1 v délce cca 111,5 bm, vše v k. ú.
Uherské Hradiště a na částech pozemků p. č. 399/2 v délce cca 3 bm, p. č. 399/25 v
délce cca 53,15 bm a st. p. č. 578/1 v délce cca 41,75 bm, vše v k. ú. Mařatice, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, vše pro oprávněného
JMP Net s. r. o., zastoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.; za jednorázovou
úhradu 50 Kč/bm + aktuální sazba DPH
-

uzavření "Smlouvy s pořadatelským městem pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy
UEFA do 21 let 2011/2013" mezi Českomoravským fotbalovým svazem a městem
Uherské Hradiště

-

Výsledek posouzení kvalifikace podle PROTOKOLU O OMEZENÍ POČTU
ZÁJEMCŮ, kteří podali žádost o účast a prokázání kvalifikace v užším podlimitním
řízení na stavební práce "Revitalizace objektu jezuitské koleje" 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:
1. společná žádost OHL ŽS, a.s. a TOMI REMONT a.s.
2. společná žádost CGM Czech a.s. a LINHART spol. s r.o.
3. společná žádost KKS, spol. s r.o. a SMO a.s.
4. SYNER Morava, a.s.
5. společná žádost VW WACHAL a.s. a WACHAL MORAVIA s.r.o.

-

uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, dle přiloženého návrhu
uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizací Zlínského kraje, pro účely projektu
"Slovácké centrum kultury a tradic - revitalizace Jezuistké koleje" dle přiloženého
návrhu
uzavření Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se
společností ENLAIN spol. s r.o..
uzavření Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se
společností Svatební studio Dany Svozílkové s.r.o.
uzavření Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se
společností TJ MONTY DS KUNOVICE

-

-

-

-

udělila
-

souhlas Zlínskému kraji s prováděním opatření na jeho náklady na pozemcích města
(Kněžpolský les) v rámci realizace

