PŘEHLED USNESENÍ
67. schůze Rady města
konané dne 2.10.2017

1105/67/RM/2017 Zahájení a schválení programu 67. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 67. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1106/67/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu veřejného osvětlení a metropolitní sítě na částech
pozemků (dle specifikace částí pozemků a staveb uvedené v důvodové zprávě) v k.ú. Mařatice,
budované v rámci projektu "Q.City - 4 bytové domy", mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností ST development s.r.o.,
Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu:
•

•

•

umístění, provozování, opravování a udržování podzemního horkovodu včetně
dispečerských kabelů jako rozvodného tepelného zařízení v celkové délce cca 135 bm na
částech pozemků p. č. 3000/112, p. č. 3023/95, p. č. 3061/1, p. č. 3061/20 a p. č. 3136,
vše v k.ú. Mařatice včetně práva provádět úpravy za účelem obnovy, výměny,
modernizace a zlepšení výkonnosti včetně odstranění
umístění, provozování, opravování a udržování podzemního kabelového vedení NN jako
zařízení distribuční soustavy v celkové délce cca 135 bm na částech pozemků
p. č. 3000/112, p. č. 3023/95, p. č. 3061/1, p. č. 3061/20 a p. č. 3136, vše v k.ú. Mařatice
a 1 ks kabelové skříně na části pozemku p. č. 3061/1 v k.ú. Mařatice včetně práva
provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti včetně
odstranění
služebnosti inženýrské sítě jako pozemkové služebnosti spojené s vlastnictvím inženýrské
sítě spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování podzemní
chráničky pro umístění komunikačních sítí v celkové délce cca 135 bm na částech
pozemků p. č. 3000/112, p. č. 3023/95, p. č. 3061/1, p. č. 3061/20 a p. č. 3136, vše
v k.ú. Mařatice včetně práva provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace
a zlepšení výkonnosti včetně odstranění,
pro oprávněného CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 72 163, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm/každá inženýrská síť + aktuální sazba DPH a 1 000
Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou, jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem
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