PŘEHLED USNESENÍ
19. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 2.8.2011

274/19/RM/2011
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 2065/94 o výměře 100 m2 v k. ú. Mařatice, panu Miroslavu
Vodičkovi; s výší nájmu 6.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH (t. j. 1.000 Kč/parkovací
stání/rok + aktuální sazba DPH); na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem zřízení 6 parkovacích míst v k. ú. Mařatice
2. zrušení usnesení RM č. 111/7/RM/2011 ze dne 22.02.2011 v odst. I. v bodě 22., a to ve
znění: RM schvaluje ukončení Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. S0200003/SMM uzavřené dne 15.01.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností původně ČESKÝ
TELECOM, a. s., nyní Telefónica O2 Czech Republic, a. s., týkající se zřízení věcného
břemene spočívajícího v právu užívání částí pozemků v k. ú. Mařatice za účelem zřízení,
provozu, údržby a oprav vedení veřejné telekomunikační sítě; dohodou ke dni 28.02.2011
3. změnu usnesení RM č. 111/7/RM/2011 ze dne 22.02.2011 v odst. I. v bodě 23., a to
následovně: původní znění: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na
částech pozemků p. č. 3061/1 v délce 9,74 bm, p. č. 3061/4 v délce 20,95 bm, p. č. 3063/3 v
délce 195,34 bm a p. č. 3139/1 v délce 7,78 bm, vše v k. ú. Mařatice a na části pozemku p.
č. 796/1 v délce 27,16 bm v k. ú. Sady, vše v celkové délce 261 bm, vše pro oprávněného
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.; za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/bm + aktuální
sazba DPH nové znění: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na
části pozemku p. č. 796/1 v délce 27,16 bm v k. ú. Sady, pro oprávněného Telefónica Czech
Republic, a. s.; za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
4. ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce č. 2007/921/SMM uzavřené dne
07.01.2008 mezi městem Uherské Hradiště (budoucí vypůjčitel) a Povodím Moravy, s. p.
(budoucí půjčitel), týkající se výpůjčky stavby "Přístaviště pro sportovní a rekreační plavbu
na řece Moravě v Uherském Hradišti"; dohodou ke dni podpisu nové smlouvy o výpůjčce
5. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště (vypůjčitel) a Povodím
Moravy, s. p. (půjčitel), týkající se výpůjčky stavby "Přístaviště Uherské Hradiště" (vodní
dílo - stavba k plavebním účelům v korytech nebo na březích vodních toků) na pozemku st.

p. č. 2797 v k. ú. Uherské Hradiště; dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové
zprávě
6. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2004/372/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 05.05.2004 mezi městem Uherské Hradiště a společností HRATES, a. s.,
týkající se pronájmu areálu městské tržnice v Uherském Hradišti; spočívajícího ve zúžení
předmětu nájmu o část pozemku p. č. 85/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště po
dobu trvání nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a provozovatelem
venkovního posezení v areálu městské tržnice
7. ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/865/SMM uzavřené dne 16.11.2004 mezi městem
Uherské Hradiště a panem Vladimírem Šuranským, týkající se pronájmu části pozemku p. č.
235/9 o výměře 596 m2 v k. ú. Sady; výpovědí ke dni 01.10.2012
8. pronájem pozemku p. č. 1408/3 o celkové výměře 411 m2 v k. ú. Uherské Hradiště,
Společenství vlastníků jednotek Maršála Malinovského č. p. 790; s výší nájmu 100
Kč/měsíc; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem výsadby živého plotu
a údržby pozemku, a to s podmínkou odstranění stávajícího oplocení a úpravy okolního
terénu na náklady společenství
9. pronájem 1 ks optického vlákna v celkové délce 1 680 bm v trase mezi budovou č. p. 714
na pozemku st. p. č. 269 a budovou č. p. 1023 na pozemku st. p. č. 1703, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, společnosti Dat, s. r. o.; s výší nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití optického vlákna k zajištění
veřejné komunikační sítě
II. Rada města uděluje
1. souhlas s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 108,025 m2, a to učebny I. o
výměře 63,075 m2 a učebny II. o výměře 44,95 m2, v budově č. p. 1072, Za Alejí, Uherské
Hradiště, Základní škole, Uherské Hradiště pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a
mládeže
III. Rada města pověřuje
1. vedoucího odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště k uzavírání a
podepisování kupních smluv o převodu neupotřebitelných movitých věcí z majetku města
do výše 10.000 Kč celkové kupní ceny v jednom obchodním případě

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod části pozemku původní p. č. 858/73 o výměře 84 m2 (dle GP č. 2312-123/2011 se
jedná o díl "a" o výměře 84 m2, který byl sloučen do pozemku p. č. 858/34) v k. ú.
Mařatice, panu Petru Zámečníkovi; za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2
2. převod části pozemku původní p. č. 2065/94 o výměře 13 m2 (dle GP č. 2306-28/2011
nově vzniklá p. č. 2065/98 o celkové výměře 13 m2) v k. ú. Mařatice, panu Miroslavu
Vodičkovi; za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2
3. nabytí protihlukové stěny umístěné na části pozemku p. č. 846/29 v k. ú. Sady, od
Ředitelství silnic a dálnic ČR a to formou daru

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
275/19/RM/2011
Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění stavby spojovacího krčku nad částí pozemku p. č. 261/2 o výměře cca 10 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště mezi budovami Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské
Hradiště, pro oprávněného Zlínský kraj
2. směnu pozemků p. č. 3930 o celkové výměře 1 008 m2, p. č. 3931 o celkové výměře 256
m2, p. č. 3932 o celkové výměře 87 m2, p. č. 3933 o celkové výměře 120 m2, p. č. 3929/32 o
celkové výměře 2 810 m2, p. č. 3927 o celkové výměře 922 m2, p. č. 4593 o celkové výměře
21 036 m2, p. č. 3936/4 o celkové výměře 149 m2 a p. č. 3948 o celkové výměře 497 m2, vše
o celkové výměře 26 885 m2, vše v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, vše ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, za pozemky p. č. 4543 o celkové výměře 296 m2, p. č. 4542 o
celkové výměře 1 006 m2, p. č. 4159 o celkové výměře 7 801 m2, vše v k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště a pozemky p. č. 681/2 o celkové výměře 27 m2, p. č. 682/2 o celkové
výměře 740 m2, p. č. 699/2 o celkové výměře 238 m2, p. č. 768/25 o celkové výměře 337 m2,
p. č. 900/8 o celkové výměře 546 m2, p. č. 901/10 o celkové výměře 5 153 m2, p. č. 901/36 o
celkové výměře 536 m2, p. č. 901/96 o celkové výměře 2 061 m2, vše o celkové výměře 18
741 m2, vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou, vše ve vlastnictví města Kunovice
3. pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 28 m2 v k. ú. Mařatice
4. převod části pozemku p. č. 2088/10 o výměře cca 18,25 m2 v k. ú. Mařatice

5. pronájem nebytového prostoru č. 1.31 o výměře 7,5 m2 v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště
6. směnu částí pozemků p. č. 325/4 o výměře cca 639 m2 a p. č. 2048/6 o výměře cca 146 m2,
oba o celkové výměře cca 785 m2, oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města Uherské
Hradiště za části pozemků p. č. 1843/1 o výměře cca 302 m2 a p. č. 1843/13 o výměře cca 65
m2 a za pozemky p. č. 1809/18 o celkové výměře 40 m2, p. č. 1809/19 o celkové výměře 117
m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1809/21 o celkové výměře 54 m2, p. č.
2048/16 o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové výměře 22 m2, p. č. 2048/18 o celkové
výměře 34 m2 a p. č. 2048/19 o celkové výměře 78 m2, vše o celkové výměře cca 785 m2,
vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví paní Soni Machálkové
7. převod části pozemku p. č. 326/4 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
8. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 387,06 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (dle přesné specifikace nebytových prostor uvedené v
důvodové zprávě), za účelem zřízení kavárny; a to s podmínkami zveřejnění uvedenými v
důvodové zprávě
9. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1 078,10 m2 ve II. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (dle přesné specifikace nebytových prostor uvedené v
důvodové zprávě); za účelem zřízení Galerie výtvarného umění; a to s podmínkami zveřejnění
uvedenými v důvodové zprávě
10. pronájem nebytových prostor č. 01 o výměře 27,60 m2 (prodejna), č. 02 o výměře 18,40
m2 (kancelář), č. 03 o výměře 4,90 m2 (šatna) a č. 04 o výměře 1,90 m2 (WC), vše o celkové
výměře 52,80 m2, vše v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště
11. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2011/404/SMM uzavřené dne 01.06.2011
mezi městem Uherské Hradiště a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., týkající se pronájmu
2 optických vláken kabelu metropolitní sítě v délce 588 bm vedených v trase z budovy č. p.
1217, ulice Velehradská, Uherské Hradiště do budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské
Hradiště; spočívajícího ve změně výpovědní lhůty ze tří měsíců na devět měsíců a ve změně
výše nájemného z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 0,70 Kč/bm/měsíc +
aktuální sazba DPH
12. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN
v délce cca 42 bm do-na části pozemku p. č. 54/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
13. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - prodloužení STL plynovodu v délce cca 35 bm
na části pozemku p. č. 335/1 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, pro oprávněného JMP Net, s. r. o.
14. výpůjčku části pozemku p. č. 974/3 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. bezúplatný převod pozemku p. č. 261/2 o celkové výměře 136 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
popř. udělení souhlasu se stavbou na předmětném pozemku
2. pronájem části pozemku p. č. 194/3 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
3. výpůjčku pozemků p. č. 351/10 o celkové výměře 169 m2 a p. č. 351/11 o celkové výměře
135 m2, oba v k. ú. Sady
4. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění trafostanice VN/NN typu
Betonbau na části pozemku p. č. 399/29 o výměře 24 m2 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
CTZ, s. r. o.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
276/19/RM/2011
Změna usnesení
I. Rada města schvaluje
1. změnu usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. I. v bodě 15., a to
následovně: původní znění: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění 10 kusů (3 kusy v ulici Hradební, 7 kusů v ulici Obchodní) veřejného osvětlení
včetně rozvodů na budově Residence Hradební v Uherském Hradišti, pro oprávněného město
Uherské Hradiště; povinný: TREOL-RUT, s. r. o.; bezúplatně nové znění: RM schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění 10 kusů (3 kusy v ulici Hradební, 7
kusů v ulici Obchodní) veřejného osvětlení včetně rozvodů na budově Residence Hradební v
Uherském Hradišti, pro oprávněného město Uherské Hradiště; povinní: TREOL-RUT, s. r. o.
a Centrum Hradební s. r. o., bezúplatně
2. změnu usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. I. v bodě 24., a to
následovně: původní znění: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění přesahu II. NP novostavby bytového domu v ulicích Hradební a Obchodní v
Uherském Hradišti nad pozemky st. p. č. 2802/2 o celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2802/3 o
celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2803/2 o celkové výměře 43 m2, st. p. č. 2803/3 o celkové
výměře 75 m2 a nad částmi pozemků p. č. 132/10 o výměře 28 m2, p. č. 653/29 o výměře 11
m2, p. č. 132/17 o výměře 41 m2 (12 m2 + 29 m2) a p. č. 132/13 o výměře 6 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost TREOL-RUT, s. r. o.; za jednorázovou úhradu
200.000 Kč nové znění: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění přesahu II. NP novostavby bytového domu v ulicích Hradební a Obchodní v
Uherském Hradišti nad pozemky st. p. č. 2802/2 o celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2802/3 o
celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2803/2 o celkové výměře 43 m2, st. p. č. 2803/3 o celkové
výměře 75 m2 a nad částmi pozemků p. č. 132/10 o výměře 28 m2, p. č. 653/29 o výměře 11
m2, p. č. 132/17 o výměře 41 m2 (12 m2 + 29 m2) a p. č. 132/13 o výměře 6 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, pro oprávněné společnost TREOL-RUT, s. r. o. a společnost Centrum
Hradební s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200.000 Kč + aktuální sazba DPH
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

277/19/RM/2011
Souhlas s umístěním sídla společnosti
I. Rada města uděluje
1. souhlas s umístěním sídla společnosti Gastro Alžběta s. r. o. na adrese ulice Vodní 13, 686
01 Uherské Hradiště, žadatel: MUDr. Josef Daněk
2. souhlas s umístěním sídla společnosti Chirurgie Svatá Alžběta s. r. o. na adrese ulice Vodní
13, 686 01 Uherské Hradiště, žadatel: MUDr. Petr Raška
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
278/19/RM/2011
Dotace z Fondu kultury pro II. pol. 2011
I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Ing. František Ilík, náměstí Míru 590, 686 01 Uherské Hradiště na projekt Slovník
nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví ve výši 20.000 Kč
2. J.D. Production, s.r.o., Mariánské nám. 46, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 92 939
na projekt CZ-SK JAZZ WEEKEND, ve výši 20.000 Kč
3. UH SENIOR BAND, o.s. Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 708 93 144 na
projekt Nedělní odpolední "Čaje pro posluchače středního a seniorského věku" ve výši
20.000 Kč
4. TK Rokaso Uherské Hradiště o.s., Pivovarská 488, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 265
43 851 na projekt O pohár starosty města Uherské Hradiště - 4. ročník mezinárodní
taneční soutěže ve výši 20.000 Kč
5. Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Táborská 185, 615 00 Brno, IČ 253 41 553
na projekt Divadelní festival Komedyface ve výši 5.000 Kč
6. Lubomír Ovsík, Podboří 144, 686 04 Uherské Hradiště - Míkovice na projekt Foto a
video dokumentace o dění v Míkovicích ve výši 5.000 Kč
7. Fonoklub, o.s., Svatováclavská 433, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60370076 na
projekt Zkazky hradu Buchlova podle Aloise Jaška ve výši 5.000 Kč
8. Diakonie ČCE - středisko cesta, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991 na projekt Nejen beseda u cimbálu ve výši 10.000 Kč
9. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, IČ 70883521 na
projekt panta rhei - mezinárodní výtvarné sympozium ve výši 5.000 Kč
II. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Moravský národní kongres, o.s., Marie Hübnerové 1683/16, 621 00 Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, IČ 449 92 581 na projekt Moravský historický sborník - Ročenka
MNK 2006-2010 ve výši 15.000 Kč
2. Slovácká základní umělecká škola, s.r.o., Palackého nám. 260, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 277 27 742, na projekt Zajištění dopravy žáků na soutěže a vystoupení ve
školním roce 2011/2012 ve výši 20.000 Kč

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Malovaný kraj, o.s., 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, IČ 270 10 511 na projekt
Vydávání národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2011 ve výši
10.000 Kč
2. Muzejní spolek v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 266 80 912 na projekt Restaurování Bible české - Nový zákon, zvané Štyrsova,
vydané v Mladé Boleslavi roku 1525 ve výši 35.000 Kč
3. The Czech Ensemble Baroque, o.s., Lázy 14, 756 44 Loučka, IČ 226 74 209 na projekt
Hej mistře! Scénicky a autenticky představené v Uherském Hradišti ve výši 30.000 Kč
4. Karel Hoffmann, K+M umělecká a divadelní agentura, Konečná 983, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 68717113, na projekt Divadelní představení pro děti ve výši 15.000 Kč
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 53 Uherské
Hradiště, IČ 603 71 749 na projekt Umění a přitažlivost II. ve výši 25.000 Kč
2. Občanské sdružení Mužský pěvecký sbor z Kunovic, Polní 608, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 226 88 455 na projekt Kordulky k mužskému slavnostnímu kroji ve výši
25.000 Kč
3. Mgr. Jaromír Viteker, Nivky 954, 687 22 Ostrožská Nová Ves na projekt Jazzové
koncerty kapely JazzGang na podporu kulturní činnosti mezi partnerskými městy
Uherské Hradiště a Bridgwater ve výši 25.000 Kč
4. Cimbálová muzika Ohnica, náměstí Míru 430, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 265
73 831 na projekt Krojové vybavení cimbálové muziky Ohnica z Uherského Hradiště
ve výši 32.000 Kč
5. Mužský sbor JMF Derfla, o.s. , Železniční 152, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 229
03 836 na projekt Krojové vybavení pro občanské sdružení Mužský sbor JMF Derfla
ve výši 53.000 Kč
6. Dechová hudba SADOVANKA, Solná cesta 311, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
269938801 na projekt Zkvalitnění produkované dechové hudby ve výši 80.000 Kč
7. Občanské sdružení Čerstvě natřeno, Rostislavova 705, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
22902988 na projekt Propletení aneb Od tradičních lidových technik k modermínu
desingu ve výši 21.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
279/19/RM/2011
Dotace z Fondu cestovního ruchu pro II. pol. 2011
I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu, a to následovně:
1. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Masarykovo nám
21., Uh. Hradiště, IČ 750 40 425, na projekt Zamykání plavební sezóny na Baťově kanálu v
Uh. Hradišti ve výši 14.000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu, a to následovně:
1. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště, IČ 687 31 841, na projekt II.
Přehlídka Slovácko v tradici ve výši 26.500 Kč
2. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště, IČ 687 31 841, na projekt Na kole
vinohrady Uherskohradišťska ve výši 24.000 Kč
3. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště, IČ 687 31 841, na projekt Žehnání
svatomartinského vína ve výši 19.000 Kč
4. Hamboot, s. r. o. Spytihněv 329, Spytihněv, IČ 292 73 374, na projekt Lodní linka Uherské
Hradiště - jez Kunovský les a zpět ve výši 22.500 Kč
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
280/19/RM/2011
Návrh na poskytnutí dotací z Fondu sociální pomoci a prevence na 2. pololetí 2011
I. Rada města schvaluje
poskytnutí 5 dotací z Fondu SPP na 2. pol. 2011 v celkovém objemu 57.000 Kč dle přílohy
důvodové zprávy (poř. č. 2, 8, 9, 10, 11) těmto subjektům:
1. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, IČ 26708451, ve výši 20.000,- Kč na
provozní náklady a částečnou úhradu mezd
2. Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00442755, ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady
3. Ing. Ladislav Šupka, Na Rybníku 974, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 7.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním setkání absolventů gymnázia.
4. Vladimír Drábek, Konfederace politických vězňů, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zájezdem a na
zakoupení vstupenek do divadla
5. Oblastní spolek Českého červeného kříže, o.s., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00426385, ve výši 10.000,- Kč na ocenění bezplatných dárců krve, školení první
pomoci dětí a mládeže na ZŠ, SŠ a UŠ, včetně brožurek Mladý Zdravotník a Zdravotník
junior.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí 5 dotací z Fondu SPP na 2. pol. 2011 v celkovém objemu 378.500 Kč dle přílohy
důvodové zprávy (poř. č. 1, 3, 4, 5, 6)
1. Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, 602 00 Brno, IČ 60557621, pro KC Charáč ve
výši 90.000,- Kč na provozní náklady
2. Oblastní Charita UH, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro
Domácí pečovatelskou službu ve výši 94.500,- Kč na provozní náklady a částečnou úhradu
mezd
3. Diakonie ČCE, středisko Cesta, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991 ve výši 150.000,- Kč na provozní náklady a částečnou úhradu mezd

4. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 71208232, ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu provozních nákladů a
částečnou úhradu ozdravných pobytů
5. Klub důchodců, o.s., Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 68685220, ve
výši 34.000,- Kč na částečnou úhradu zájezdů, několik posezení s hudbou, vstupenky do
divadla a aquaparku
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí 2 dotací z Fondu SPP na 2. pol. 2011 dle přílohy důvodové zprávy (poř. č. 7, 12)
- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace, Palackého náměstí 293, 68601
Uherské Hradiště, IČ 62830392, na úhradu rekondičních pobytů a provozní náklady
- TJ Monty DS Kunovice, Průmyslová 912, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 61704458, na
částečnou úhradu mezd a provozní náklady

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
281/19/RM/2011
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Schválit poskytnutí 17 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 2 903,5 tis. Kč
dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
282/19/RM/2011
Fond obnovy historické architektury na II. pololetí roku 2011
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
přidělení dotace z Fondu obnovy historické archtektury Města Uherské Hradiště ve druhém
pololetí roku 2011 takto:
1. dotace ve výši 85 tis. Kč, tj. 72,4 % hodnoty z celkových uznatelných nákladů na
opravu kastlových oken na objektu č. p. 136 v Prostřední ulici, k. ú. Uherské Hradiště
vlastníkovi objektu Toulour, s. r. o., IČ 282 90 895, se sídlem Elgartova 497/12, Brno,
zastoupené Fabio Bazzani, jednatelem společnosti,

2. dotace ve výši 100 tis. Kč, tj. 7,3 % hodnoty celkových uznatelných nákladů na opravu
střešního pláště objektu č. p. 146 ve Šromově ulici, k. ú. Uherské Hradiště
vlastníkům objektu Evě a Miroslavu Kadlecovým, oba bytem Stará Cihelna 1402,
Uherské Hradiště,

3. dotace ve výši 100 tis. Kč, tj. 22,1 % hodnoty celkových uznatelných nákladů na
celkovou obnovu fasády - 1. etapu - výměnu výplní otvorů v 1. NP na objektu č. p.
200 na Mariánském náměstí, k. ú. Uherské Hradiště
vlastníkovi objektu Bratřím Františkánům, IČ 265 21 024, Mariánské náměstí, k. ú.
Uherské Hradiště, zastoupeným P. Mgr. Jiřím Zatloukalem.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
283/19/RM/2011/1
Návrh na rozdělení dotací z Fondu mládeže a vzdělávání ve 2. pololetí 2011
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace 1 žadateli z Fondu mládeže a vzdělávání v celkovém objemu 21 000,- Kč:
1. Klub přátel ICM, občanské sdružení, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské
Hradiště IČ 26606976
na projekt: Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím 2011/2012 na tisk brožury
ve výši 21.000,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
283/19/RM/2011/2
Návrh na rozdělení dotací z Fondu mládeže a vzdělávání ve 2. pololetí 2011
I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací 8 žadatelům z Fondu mládeže a vzdělávání v celkovém objemu 62 000,- Kč:
1. Junák svaz skautů a skautek, ČR, Zlínský kraj, Třída T. Bati, Areál Svit - 16. budova,
760 01 Zlín IČ 708 93 730 na projekt: Jamboree 2011 - celosvětové setkání skautů a
skautek ve Švédsku na dopravu, materiální zabezpečení, propagační předměty ve výši
výši 4.000,- Kč.
2. ZŠ a MŠ, Uh. Hradiště, Větrná 1063, p. o. Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště IČ
70436169 na projekt: Figurková školička - hra nás učí myslet. na šachovnice a
pohádkové figurky ve výši výši 10.000,- Kč.
3. ZŠ a MŠ speciální, Uh. Hradiště, Šafaříkova 961, p. o. Šafaříkova 961, 686 01 Uh.
Hradiště IČ 60370432 na projekt: Krajská olympiáda speciálních škol na nájem
sportoviště, kancelářské potřeby, věcné ceny, diplomy ve výši 12.000,- Kč.
4. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, p. o., Kollárova
617 686 01 Uh. Hradiště IČ 00559644 na projekt: Středoškolská konference na
nájem, materiální zabezpečení, propagaci ve výši 15.000,- Kč.
5. DOMINO cz, o.s., Na Honech III/4922, 760 05 Zlín, IČ 48472476 na projekt:
Světluškový rej na výtvarný materiál, věcné odměny pro děti, lampiony ve výši
3.000,- Kč.

6. Nadační fond Jana Antonína Bati, Moravní nábřeží 2, 686 01 Uherské Hradiště IČ
29254736 na projekt Naučná stezka Jana Antonína Bati na informační panely naučné
stezky umístěné na území UH, text na nich uveden bude schválen historikem, umístění
schváleno městským architektem, ve výši 10.000,- Kč.
7. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, p.o.,
Pivovarská 200, 686 01 Uherské Hradiště IČ 70993327 na projekt: Propagace
minivolejbalu pro žáky 1. stupně ZŠ ve městě Uherské Hradiště na materiální
zabezpečení, tisk, věcné ceny pro účastníky turnajů ve výši 5.000,- Kč
8. DUHA obč. sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Dužina Úsvit,
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště IČ 62831500 na projekt: Lanování ve
městě na nákup pomůcek pro stavbu lanových lávek, propagace, nájemné materiálu ve
výši 3.000,- Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací 2 žadatelům z Fondu mládeže a vzdělávání v celkovém objemu 40 000,- Kč:
1. DDM, Uh. Hradiště, Purkyňova 494, p. o. Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště
IČ 75089602 na projekt: Městský žákovský a studentský parlament Uh. Hradiště na
nájem kanceláře úhradu energií, kancelářské a provozní potřeby, propagační
materiály, školení, cestovné ve výši 30.000,- Kč.
2. Klub přátel ICM, občanské sdružení, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské
Hradiště IČ 26606976
na projekt: Noc vědců 2011 na spotřební materiál, grafické zpracování a tisk plakátů,
ozvučení akce ve výši 10.000,- Kč
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí 4 dotací z Fondu mládeže a vzdělávání :
1. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., Sportovní 777, 686 01 Uherské
Hradiště IČ 70435651 na projekt: Adaptační pobyty žáků na metodický materiál,
kancelářské potřeby, ubytování.
2. DDM, Uh. Hradiště, Purkyňova 494, p. o. Purkyňova 494 686 06 Uherské Hradiště IČ
75089602 na projekt: Je nás vidět na propagační materiály, klipy, materiální
zabezpečení.
3. Ing. Evžen Rajzl, Centrum potápění Rajzl, Dlouhá 205, 686 01 Uh. Hradiště IČ
13401891 na projekt: Poznej svět pod vodou na dopravu, ubytování, poplatek za
potápění.
4. Čerstvě natřeno obč. sdružení, Rostislavova 705, 686 01 Uherské Hradiště IČ:
22902988 na projekt: Na vlně - ucelený program vých.vzděl. akcí pro MŠ a ZŠ na
výtvarný materiál, pomůcky pro činnost.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

284/19/RM/2011
Návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu ve 2. pololetí 2011
I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací 6 žadatelům z Fondu sportu v celkovém objemu 42 000,- Kč :
1. T-gym sportovní klub kulturistiky - fitness, o.s., Za Alejí 1072, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ: 22815210 na organizaci akce "Hledáme nejl. žáka okr. Uh. Hradiště" - věcné
ceny, medaile, technické zajištění ve výši 3.000,- Kč
2 Tenisový klub, o.s., U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079 na
sportovní činnost - soustředění, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři mládeže,
doprava na mistr. soutěže ve výši 10.000,- Kč
3. 1.Slovácký klub, o.s., Sportovní 777, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 22680942 na sportovní
činnost klubů florbalu a aerobiku - doprava k mistr. soutěžím, pronájmy sportovišť v Uh.
Hradišti ve výši 10.000,- Kč.
4. Dámský házenkářský klub, o.s., Jižní 1421, 686 05 Uh.Hradiště, IČ: 22839739 na
sportovní činnost klubu - pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti, rozhodčí, doprava k mistr.
soutěžím ve výši 8.000,- Kč
5. Občanské sdružení Staroměští šohajíci, o.s., Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČ:
22739050 na zajištění Slováckého beachového léta 2011 ve dnech 8-17.7.2011 v Uh.
Hradišti - pronájmy volejbal. kurtů v Uh. Hradišti, pódia Klubu kultury, na služby
HRATES ve výši 8.000,- Kč
6. Eva Hohausová, Na Rybníku 965, 686 01 Uh. Hradiště - na pronájem tělocvičny v Uh.
Hradišti ke cvičení žen seniorek ve výši 3.000,- Kč
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací 13 žadatelům z Fondu sportu v celkovém objemu 2 420 000,- Kč :
1. TJ Sokol Uh.Hradiště, o.s., Tyršovo nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00531120
na pronájmy tělocvičny na ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti a na odměny cvičitelům mládeže
ve výši 10.000,- Kč

2. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808 v celkové
výši 248.000,- Kč
Z toho:
oddíl atletiky:
na organizaci 54. ročníku Slováckého běhu - rozhodčí, věcné ceny,
technické zajištění, propagace ve výši 40.000,- Kč
na sportovní činnost - rozhodčí, doprava k mistrovským závodům, trenéři
mládeže ve výši 34.000,- Kč

oddíl volejbalu:
na organizaci 4 mezinárodních turnajů - festivaly, vánoční a štěpánský
(ml. a st.žákyň, kadetky, juniorky) - věcné ceny, rozhodčí, propagace,
pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 10.000,- Kč
na sportovní činnost - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, trenéři
mládeže ve výši 53.000,- Kč
oddíl squashe:
na sportovní činnost - doprava k mistr. zápasům, startovné ve výši
5.000,- Kč
oddíl plavání:
na sportovní činnost - pronájem bazénu v Uh.Hradišti, doprava k
závodům, trenér mládeže ve výši 60.000,- Kč
oddíl házené:
na sportovní činnost družstva dospělých - doprava k mistr.zápasům,
rozhodčí, startovné ve výši 7.000,- Kč
na sportovní činnost 2 mlád.družstev - rozhodčí, doprava na zápasy,
trenér mládeže ve výši 7.000,- Kč
oddíl šermu:
na sportovní činnost - doprava k turnajům, startovné, trenér mládeže ve
výši 12.000,- Kč
na organizaci VC Slovácký kord - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
rozhodčí, pořadatelé, věcné ceny, propagace ve výši 10.000,- Kč
oddíl juda:
na sportovní činnost, mistrovství republiky v judu pro děti 6-10 lettechnické zabezpečení, rozhodčí, lékařské zabezpečení, diplomy, poháry,
trenéři mládeže ve výši 10.000,- Kč
3. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 61704431 na sportovní
činnost - rozhodčí, doprava k mistr. soutěžím, trenér mládeže ve výši 35.000,- Kč
4. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na
sportovní činnost - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, pronájem tělocvičny v
Uh.Hradišti-Jarošově ve výši 35.000,- Kč
5. JVSB, o.s., Velehradská 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60371510 na sportovní
činnost- doprava k mistr.zápasům, rozhodčí, pronájem tělocvičny v Uh.Hradišti, trenér
mládeže ve výši 30.000,- Kč
6. 1.FC Slovácko, a.s., Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25597493
na sportovní činnost - doprava mužstev na tréninky a mistr.utkání,
pronájem sportovišť v Uh.Hradišti, ostraha při domácích utkáních ve výši
900.000,- Kč
na provoz sport. zařízení - hřišť v Mařaticích, Sadech a v Uh.Hradišti opravy, údržba (min. 200 tis. Kč), revize, úhrada el.energie, tepla, vody
ve výši 850.000,- Kč

7. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 62832778
na sportovní činnost oddílu florbalu - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
doprava k zápasům ve výši 15.000,- Kč
na sportovní činnost oddílu stolního tenisu - doprava k zápasům, trenéři
mládeže ve výši 5.000,- Kč
8. SK Kraso, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 22668381
na sportovní činnost - pronájem sportovišť v Uh.Hradišti, trenéři mládeže
ve výši 15.000,- Kč
na organizaci VC v krasobruslení Slovácký džbánek - na pronájem sport.
zařízení v Uh. Hradišti, cestovní náhrady, rozhodčí, věcné ceny ve výši
20.000,- Kč
9. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na sportovní
činnost - doprava na závody, trenér mládeže ve výši 10.000,- Kč
10. Juvacykloteam, o.s., Na Vyhlídce 1518, Uh. Hradiště, IČ: 26526662 na organizaci
MTB CROSS COUNTRY a dětského cyklistického dne - technické zajištění, věcné ceny,
propagace, elektronická časomíra ve výši 35.000,- Kč
11. Hokejový klub, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60370238
na sportovní činnost mládežnických družstev - doprava k mistr.
soutěžím, rozhodčí, trenéři mládeže ve výši 130.000,- Kč
na organizaci mezinárodního turnaje mládeže - věcné ceny, poháry,
rozhodčí, hlasatel, časoměřič ve výši 10.000,- Kč
12. Hokejový klub UH-muži, s.r.o., Břestek 131, 687 08, IČ: 29242118 na sportovní
činnost družstva mužů ve 2.lize - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí ve výši 40.000,- Kč

13. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 01 Kunovice, IČ: 26632411
na zajištění MČR jednotlivců a družstev v bikrosu ve dnech 10.11.9.2011 v Míkovicích, na pronájmy nutných technických zařízení a
techn. zajištění závodu ve výši 25.000,- Kč
na sportovní činnost mladých závodníků - doprava k závodům, startovné
ve výši 7.000,- Kč
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí dotací 14 žadatelům z Fondu sportu :
1. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808 na:
-

roční dokrytí dotace na provoz sportovní haly - na opravy, údržbu, spotřebu
vody a energií
oddíl atletiky - na organizaci 3. ročníku atletického trojboje a VC v hodu
oštěpem - rozhodčí, věcné ceny, propagace
oddíl squashe - na organizaci štěpánského squashového turnaje - věcné
ceny, rozhodčí, poháry, diplomy

-

-

oddíl házené - na organizaci mezinárodního turnaje mužů - rozhodčí, věcné
ceny, propagace, pořadatelé, na organizaci přípravných turnajů ml. a st.žáků,
medaile, věcné ceny
oddíl juda - na zajištění letního soustředění (sportovní příprava v přírodě)
dětí 20.-30.7.2011 - doprava, odměny, trenéři
oddíl benchpressu - na organizaci vánočního poháru v benchpressu

2. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 61704431 na provoz
hřiště v Mařaticích - příprava hrací plochy, úklidové práce
3. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48505803
- na provoz vlastního sportovního areálu v Jarošově - energie, údržba, stavba plotu
- na organizaci turnaje dorostu - technické zabezpečení, rozhodčí, propagace, věcné
ceny
4. Sportoviště města, p.o., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 71234187 na
sportovní činnost, individuální podporu talentované sportovní mládeže z
Uherskohradišťských TJ a SK zařazených do Centra sportovních nadějí
5. Tenisový klub, o.s., U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079
- na organizaci tří turnajů ml. a st. žactva a dorostu - techn. zabezpečení, rozhodčí,
věcné ceny
- na provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, energie
6. TJ Sokol Mařatice, o.s., Sokolovská 351, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 48505919 na
organizaci plážového volejbal. turnaje pro veřejnost a neregistrované - nájem, diplomy,
propagace, věcné ceny
7. Duha, sdružení dětí a mládeže družina Úsvit, o.s., Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 62831500 na sportovní činnost - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti
8. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na
organizaci tří turnajů okr. florbalové ligy v říjnu-prosinci - pronájmy tělocvičny na ZŠ
UNESCO a Gymnázia v Uh. Hradišti
9. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na údržbu
loděnice v Uh.Hradišti
10. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26632411 na demolici
starého, havarijního objektu - skladu a výstavby pergoly na místě starého objektu
11. ZŠ Sportovní, p.o., Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 70435651 na
organizaci Mikulášského florbalového turnaje pro žáky I.st. škol z Uh. Hradiště a okolí pronájmy sportoviště v Uh.Hradišti, věcné ceny, rozhodčí
12. DDM Šikula, p.o., Purkyňova 494, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 75089602 na nákup
gymnastického koberce a 4 ks žíněnek

13. Tomáš Králík, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, na sportovní činnost bezmotorové létání - pronájem kluzáku a vlečného letounu
14. Aerobik klub Zdena Zlín, o.s., Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín, IČ: 26680769, na
sportovní činnost - pronájem prostor pro cvičení dětí a juniorů - pozn.: o.s. nemá sídlo ani
nevyvíjí činnost na území města Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
285/19/RM/2011
Úhrada za tzv. dojíždějící žáky městům Kunovice, Staré Město a obci Traplice v r. 2011
I. Rada města schvaluje
1. úhradu za dojíždějící žáky městu Kunovice za období 7-12/2010 a1-6/2011 v částce max.
Kč 1700,-/žák/pololetí za předpokladu, že se město Kunovice zaváže zaplatit minimálně
stejnou částku městu Uherské Hradiště za své dojíždějící žáky, případně takovou částku
zaplatí Uherskému Hradišti jako první.
2. úhradu za dojíždějící žáky městu Staré Město za období 7-12/2009 a 1-6/2010 v částce
maximálně Kč 1 250,-/žák/pololetí za předpokladu, že se město Staré Město zaváže zaplatit
minimálně stejnou částku městu Uherské Hradiště za své dojíždějící žáky,případně takovou
částku zaplatí Uherskému Hradišti jako první.
3. úhradu za dojíždějící žáky obci Traplice za období 1-6/2010 a7-12/2010 v částce
maximálně Kč 2 000,-/žák/pololetí za předpokladu, že se obec Traplice zaváže zaplatit
minimálně stejnou částku městu Uherské Hradiště za své dojíždějící žáky, případně takovou
částku zaplatí Uherskému Hradišti jako první.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
286/19/RM/2011
Změna adresy v rejstříku škol a školských zařízení u přírodovědného centra Trnka
I. Rada města schvaluje
1. změnu adresy u Přírodovědného centra Trnka,
spadajícího pod Dům dětí a
mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace - od 1.9.2011 nové
pracoviště Přírodovědného centra Trnka na adrese Uherské Hradiště 686 06, Za Alejí 1072.
2. podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení ve věci místa uskutečňování
vzdělávání nebo školské služby u Přírodovědného centra Trnka, spadajícího pod Dům dětí a
mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace - od 1.9.2011 zápis
pracoviště Přírodovědného centra Trnka na adrese Uherské Hradiště 686 06, Za Alejí 1072.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

287/19/RM/2011
Informativní zpráva o vedených soudních sporech na školských příspěvkových
organizacích
I. Rada města bere na vědomí
informativní zprávu o soudních sporech vedených v oblasti pracovně právních vztahů
na školských příspěvkových organizacích zřizovaných městem - ZŠ UNESCO Uh. Hradiště a
DDM Uh. Hradiště.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
288/19/RM/2011
Memorandum o spolupráci při budování a rozvoji komunikační infrastruktury
Zlínského kraje
I. Rada města schvaluje
uzavření memoranda o spolupráci při budování a rozvoji komunikační infrastruktury
Zlínského kraje se Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708 91 320,
podle přiloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
289/19/RM/2011
Výběrové řízení - Dodávka SW pro personální procesy
I. Rada města schvaluje
1. zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka SW pro personální
procesy" v rámci projektu Dílna kompetencí
2. vyhlášení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka SW
pro personální procesy" v rámci projektu Dílna kompetencí
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
290/19/RM/2011
Podlimitní veřejná zakázka OIN: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V
ZÓNĚ IPRM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení dodavatelů, kteří neprokázali kvalifikaci stanoveným způsobem, z účasti v
zadávacím řízení na stavební práce "REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V
ZÓNĚ IPRM UHERSKÉ HRADIŠTĚ" (část I: Revitalizace vnitrobloku Tůně, část II:
Revitalizace sportovního hřiště na ulici Šafaříkova), provedeného podle zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vyloučení
dodavatelé:
•
•

RYBÁRIK, s.r.o., 687 08 Buchlovice 573
TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

2. výsledek zadávacího řízení na stavební práce "REVITALIZACE VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ V ZÓNĚ IPRM UHERSKÉ HRADIŠTĚ" provedeného podle zákona
č.137/2006 Sb., v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení.
•

•

Část I - "Revitalizace vnitrobloku Tůně", vybraný uchazeč: SVS - CORRECT, spol. s
r.o., 687 01 Bílovice 176, IČ:255131141 s nabídkovou cenou 4.640.290 Kč včetně
DPH.
Část II - "Revitalizace sportovního hřiště na ulici Šafaříkova", vybraný uchazeč: SVS CORRECT, spol. s r.o., 687 01 Bílovice 176, IČ:255131141 s nabídkovou cenou
1.934.206 Kč včetně DPH.

3. uzavření smlouvy o dílo na:
•

•

část I "Revitalizace vnitrobloku Tůně" s vybraným uchazečem SVS - CORRECT,
spol. s r.o., IČ:255131141. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem
smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude smlouva
uzavřena v souladu s § 82 odstavce 3 zákona (s uchazečem, který se umístil druhý v
pořadí,...).
část II "Revitalizace sportovního hřiště na ulici Šafaříkova" s vybraným uchazečem
SVS - CORRECT, spol. s r.o., IČ:255131141. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se
zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude
smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavce 3 zákona (s uchazečem, který se umístil
druhý v pořadí,...).

II. Rada města pověřuje
starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků k uzavřeným smlouvám dle bodu 3.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
291/19/RM/2011
Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu
I. Rada města schvaluje
1. uzavření plánovací smlouvy s investorem stavby bytových domů "Nové Štěpnice" společností MANAG, a.s., IČ 479 06 898, sídlem Zarámí 92, Zlín na vybudování veřejné
infrastruktury na pozemcích dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
292/19/RM/2011
Informace k náplni galerie výtvarného umění v Jezuitské koleji
I. Rada města schvaluje
tématickou náplň připravované galerie výtvarného umění v rámci realizace projektu
Slováckého centra kultury a tradic v Jezuitské koleji dle důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

293/19/RM/2011/1
Názvy veřejných prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující název veřejného prostranství (dle důvodové zprávy).
1. Svatojiřské nábřeží (k.ú. Uherské Hradiště, levý břeh Moravy od ulice U Moravy až k
lávce na Moravním náměstí)
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
293/19/RM/2011/2
Názvy veřejných prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující název veřejného prostranství (dle důvodové zprávy).
1. Most J.A. Bati (k.ú. Uherské Hradiště, silniční most přes řeku Moravu, zvaný též
"Moravní")
[ Hlasování: Pro: 2, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Zamítnuto]
293/19/RM/2011/3
Názvy veřejných prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující název veřejného prostranství (dle důvodové zprávy).
1. Obrátilova (k.ú. Mařatice, lokalita budoucí výstavby pod hřbitovem)
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
294/19/RM/2011
Zahraniční služební cesta
I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu ve dnech 9. - 16. srpna 2011 do Itálie, město Priverno pro
místostarostu Ing. Stanislava Blahu, místostarostu Ing. Zdeňka Procházku, vedoucí odboru
KST Ing. Ivu Mošťkovou, zaměstnankyni odboru KST Ing. Adélu Tuhou, tlumočnici Petru
Havlíkovou Jilíkovou, řidiče p. Karla Rýdla s úhradou finančních nákladů spojených s
dopravou, ubytováním během cesty, pojištěním léčebných výloh, stravováním a kapesným ve
výši 40 % stravného.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

295/19/RM/2011
Žádost o souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
s použitím historického znaku města na pozvánku a materiál související s "Kongresem
zdravotnického práva", který pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pro Zlínský kraj ve
dnech 8. - 9. září 2011 v Uherském Hradišti. Použití historického znaku města je podmíněno
dodržením všech náležitostí souvisejících s tiskem dle obecně závazné vyhlášky č.
10/2004 "O užívání symbolů města Uherské Hradiště".
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
296/19/RM/2011
Veřejná zakázka na stavební práce
I. Rada města schvaluje
1. výsledek výběrového řízení na stavební práce "Oprava střechy na domě č. p. 1059 a č. p.
1185, Uh. Hradiště - Štěpnice" provedeného podle § 18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Uherské Hradiště platných od 01.01.2011; vybraný uchazeč: SANIZO s.r.o., s nabídkovou
cenou 2.458.281 Kč vč. DPH
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SANIZO s.r.o., Zátiší 1958, 688 11
Uherský Brod, IČ 269 45 509
II. Rada města pověřuje
1. starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků ke smlouvě dle bodu 1. a bodu 2.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

