Usnesení RM ze dne 2.11.2010
Usnesení 103. schůze Rady města

Rada města
schválila

-

Pravidla prodeje techniky v osobním užívání ve znění uvedeném v důvodové zprávě

-

uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouvy) mezi městem
Uherské Hradiště a Nadací Děti-kultura-sport, jejímž předmětem je poskytnutí
movitého daru - 250 ks knih s názvem "Na paletě krojů".

-

uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě převede prodávající - SVK, a.s. Uherské
Hradiště vlastnické právo k dílu "Generel odvodnění pro území měst Uherské Hradiště
a Staré Město" kupujícímu - městu Uherské Hradiště za sjednanou kupní cenu 1 652
500 Kč bez DPH.

-

uzavření darovací smlouvy s Ústředním automotoklubem České republiky, na
projektovou dokumentaci dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Sportovní v Uh.
Hradišti dle přiloženého návrhu.

-

uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouvy) mezi městem
Uherské Hradiště a Nadací Děti-kultura-sport jejímž předmětem je poskytnutí daru ve
výši 666.760 Kč na podporu folklorního dění a rozvoje tradiční lidové kultury
především v kontextu se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek.

-

použití finančních prostředků z nadačního příspěvku od Nadace Děti-kultura-sport,
v celkovém objemu 666.760,- Kč způsobem uvedeným v důvodové zprávě

-

uzavření darovacích smlouv s:
- Ing. Ivou Kučerovou na 15.825 Kč
- Kristýnou Šimčíkovou na 15.825 Kč
- Radkem Jevickým na 14.770 Kč
- Pavlou Janíkovou na 10.550 Kč
- Michaela Křiváková na 9.495 Kč
- Marií Kierykovou na 6.330 Kč
- Zuzanou Zdráhalovou Lapčíkovou na 8.440 Kč
vše ve znění dle přiložených návrhů.

-

-

-

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Uherské
Hradiště a společností E.ON Distribuce, a. s., dle přiloženého návrhu
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí mezi městem Uherské Hradiště a společností E.ON Distribuce, a. s., dle
přiloženého návrhu
odměny ředitelkám(lům) škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské
Hradiště, dle předloženého návrhu
uzavření Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se
společností Společenský dům, s.r.o.
uzavření Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci
projektu "Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se
společností Forschner, spol. s r.o.

schválila ke zveřejnění
-

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v
právu zřízení a provozování plynárenského zařízení - prodloužení STL plynovodu na
částech pozemků p. č. 335/1 v délce cca 50 bm, p. č. 813/11 v délce cca 3 bm, p. č.
803/136 v délce cca 15 bm, vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a STL plynovodu, vše pro oprávněného JMP Net s. r. o.

souhlasila

-

s přijetím peněžních a věcných darů příspěvkovými organizacemi Knihovna
B.B.Buchlovana, Slovácké divadlo Uherské Hradiště,Sportoviště města Uherské
Hradiště, Mateřská škola Svatováclavská, Základní škola UNESCO, Základní škola
Za Alejí, v celkové hodnotě Kč 225 966,-- , dle přílohy důvodové zprávy.

jmenovala

-

do funkce vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském
Hradišti Ing. Květoslava Fryštáka, a to s datem nástupu do funkce ode dne 3.11.2010.

uložila

-

Ing. Jiřímu Paluříkovi vyhodnotit Pravidla prodeje techniky v osobním užívání
k 31.10.2011 a hodnocení předložit radě města. Termín: 31.12.2011

vzala na vědomí
-

zprávu o připravenosti zahájení provozu nově zrekonstruovaného plaveckého areálu aquaparku v Uherském Hradišti

