Usnesení z 37. schůze rady města konané dne 13.7.2004
Rada města Uherské Hradiště
souhlasí
•

s obsahem Memoranda o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a ŽS Brno, a.s.

ruší
•

výběrové řízení na realizaci developerského projektu Regionální vzdělávací centrum v Uherském Hradišti
vyhlášené 15. ledna 2004

schvaluje
•

uložení pokuty ve výši 10 000,- Kč právnické osobě KASVO, s.r.o. IČO: 16360885 se sídlem Mariánské
nám. 63, Uherský Brod 688 01 a to za správní delikt spočívající v porušení obecně závazné vyhlášky města
Uherské Hradiště

•

umístění kamerových bodů v rámci Městského kamerového systému v Uherském Hradišti na Zelném trhu,
na sídlišti Východ a sídlišti Štěpnice

•

pronájem nebytových prostor restaurace včetně kuchyně, vinárny, kavárny o celkové výměře 804,83 m2 a
zahrádky (jedná se o prostor ohraničený kovovým oplocením, který přiléhá k budově v prostoru na
nádvoří, užívání ostatních prostor na nádvoří podléhá ohlášení stavebnímu odboru a vyřízení záboru na
odboru dopravy) nacházejících se v objektu čp. 130, Prostřední ulice v Uherském Hradišti Radku
Komárkovi, Štěpnická 1045, Uherské Hradiště, IČ: 46199918, a to na dobu určitou od 1.7.2004 do
30.6.2010 s výší nájemného viz. tabulka s tím, že provedené úpravy, týkající se nebytových prostor
vinárny, v hodnotě 499.913,--Kč, zhodnocující majetek města, jsou považovány za předplacené nájemné a
z této částky bude odečítán roční nájem ve výši 76.908,--Kč s tím, že ve smlouvě bude uplatněna inflační
doložka

Rok Restaurace+zahrádka Vinárna
Kč/měs.

Kč/rok

Kč/měs. Kč/rok

2004 5 000

30 000

6 409

38 454

2005 5 000

60 000

6 409

76 908

2006 5 000

60 000

6 409

76 908

2007 5 000

60 000

6 409

76 908

2008 5 000

60 000

6 409

76 908

2009 5 000

60 000

6 409

76 908

2010 5 000

60 000

6 409

76 908

390 000

499 913

•

pronájem nebytových prostor v I.NP o celkové výměře 32,20 m2 objektu č.p. 157/8, Masarykovo nám. v
Uh. Hradišti panu Zbyňku Zimčíkovi, bytem Novoveská 1066, 687 25 Hluk, IČ: 65315863 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 3.000,--Kč/m2/rok

•

uzavření dodatku k mandátní smlouvě se společností R.K.servis spol. s r.o., Masarykovo náměstí v
Uherském Hradišti, IČ: 49435949 na zvýšení odměny za prodej jedné bytové jednotky ze stávajících
4.000,-- Kč částku na 5.000,-- Kč (vše bez DPH), a to s platností od 1.7.2004

•

pronájem provizorního objektu ubytovacího zařízení na ulici Sadová umístěného na pozemku p.č. 3000/35
v k.ú. Mařatice a pozemku p.č. 3000/35 v k.ú. Mařatice v nezbytně nutném rozsahu Oblastní charitě
Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, IČ: 44018886, a to na dobu jednoho
roku s možností prodloužení na dobu neurčitou s výší nájemného 1,- Kč ročně

•

změnu usnesení č. 493/32 ze dne 27. dubna 2004, bod č. 19:
původní usnesení
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 18,56 m2 v I. NP levé části budovy čp. 130, Prostřední
ulice v Uh. Hradišti Ing. Josefu Musilovi, Kordon 73, 686 05 Uh. Hradiště, IČ: 137 01 657 a RNDr.
Radovanu Kuncovi, Mariánské náměstí 127, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 657 54 016, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájmu 2.500,- Kč/m2/rok
nové usnesení

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 18,56 m2 v I. NP levé části budovy čp. 130, Prostřední
ulice v Uh. Hradišti RNDr. Radovanu Kuncovi, Mariánské náměstí 127, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 657 54
016, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájmu 2.500,- Kč/m2/rok
•

Pořadník na nájem městských bytů na II. pololetí 2004

•

Vyhodnocení záměru města na pronájem bytu č. 8, v domě č.p. 992, ul. Sadová, Uherské Hradiště, velikost
bytu 4+1, v tomto pořadí:

•

•

Ladislav a Ladislava Habartovi

•

Miloš a Renata Boňkovi

•

Petr a Šárka Krejčí

Uzavření nájemní smlouvy v zájmu města na byt o velikosti 1+1 pro Mgr. Zdeňka Mana, Uherský Brod,
Újezdec 281, s tím, že nájem bytu bude vázán na jeho pracovní poměr u Města Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce střešní plochy mezi Městem Uherské Hradiště a SBD Slovácko

•

převzetí záštity nad mezistátním atletickým utkáním žactva do 15 let Česká republika – Slovenská
republika

•

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby akce: “Sportovně rekreační areál Uherské Hradiště –
Tréninkové hřiště fotbalového stadionu – VARIANTA 2” provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o
veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění.
Vybraný uchazeč:
PaPP, spol. s r.o. Za Tratí 1154 686 01 Uherské Hradiště IČ 002 07 608
Nabídková cena 9 127 975,-- Kč včetně DPH (19%).

•

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby akce: “Regenerace sídliště Východ, Uherské Hradiště”
provedeného na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb. v platném znění.
Vybraný uchazeč:
PaPP, spol. s r.o. Za Tratí 1154 686 01 Uherské Hradiště IČ 002 07 608
Nabídková cena 9 075 078,-- Kč včetně DPH (19%).

•

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby akce: “ZUŠ Mariánské náměstí – Výměna oken z ulice
Františkánská čp. 125” provedeného podle Pravidel pro zadávání zakázek vydaných Městem Uherské
Hradiště ze dne 27. 4. 2004 s účinností od 1. 5. 2004.
Vybraný uchazeč:
STAMOS spol. s r. o. Otakarova 108 686 01 Uherské Hradiště IČ 136 94 758
Nabídková cena 2 361 819,-- Kč včetně DPH (19%).

pověřuje
•

níže uvedenou komisi doporučit starostovi ke schválení dary, příspěvky a dotace (dále jen dary) v hodnotě
10 tis. Kč a nižší v jednotlivém případě. Celkem může komise starostovi doporučit dary v hodnotě až 100
tis. Kč za rok, v prvním pololetí však nejvýše 50 tis. Kč takto:
1.

komise kulturní – posuzuje dary z oblasti kultury

2.

komise výchovy a vzdělávání – posuzuje dary z oblasti školství, vědy a péče o mládež

3.

komise životního prostředí – posuzuje dary z oblasti ochrany životního prostředí

4.

komise sociální a zdravotní – posuzuje dary z oblasti charitativní, humanitární a sociální a z oblasti
zdravotnictví

5.

komise sportovní – posuzuje dary z oblasti sportovní

Doporučení bude prováděno v souladu s platnými pravidly postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací
Městem Uherské Hradiště a s paragrafem 85 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
ukládá
•

starostovi uzavírat smlouvy na poskytnutí darů doporučených výše uvedenými komisemi v případě, že
doporučení bude v souladu s pověřením komise, platnými Pravidly postupu při poskytování darů Městem
Uherské Hradiště a zákony.

•

pověřeným komisím předkládat radě města návrhy na řešení všech žádostí o dary, které starostovi
nedoporučila ke schválení

doporučuje
•

zastupitelstvu města schválit udělení čestného ocenění Dům roku 2003 Hotelu a Pasáži Slunce

•

schválit Zastupitelstvu města pojmenování nové ulice názvem „Města Mayen“

uděluje souhlas
•

s podnájmem nebyt. prostor ve III. NP objetku č.p. 1132, a to od 1.7.2004 do 31.12.2004 Diakonii ČCE –
středisko CESTA IČO: 65267991, Stará Tenice 1132, 686 01 Uherské Hradiště pro Oblastní charitu Uherské
Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČO: 44018886 – nízkoprahové zařízení „TULIP“

•

s použitím znaku a loga města Uherské Hradiště při mezistátním utkání žactva do 15 let Česká republika –
Slovenská republika dle předloženého návrhu

neschvaluje ke zveřejnění
•

pronájem domu č. 46 v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti panu Milanu Sentlovi, Traplice 21,
687 04 Uherské Hradiště, IČ: 41598938

veřejné zakázky
•

„Zhotovitel stavby na akci: Sportovně rekreační areál Uherské Hradiště – Tréninkové hřiště fotbalového
stadionu“

•

„Zhotovitel stavby na akci: Regenerace sídliště Východ, Uherské Hradiště“

•

„Zhotovitel stavby na akci:ZUŠ Mariánské náměstí – Výměna oken z ulice Františkánská čp. 125“

