PŘEHLED USNESENÍ
20. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 23.8.2011

298/20/RM/2011
Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2011 se zvyšují o 3 197,7 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2011, jíž se změna týká, je stanoven takto (viz příloha č. 1)
3. Občanskému sdružení T-Gym-sportovní klub kulturistiky-fitness, Za Alejí 1072, Uherské
Hradiště, IČ 228 15 210, neinvestiční dotaci ve výši 17 tis. Kč, účelově určenou na úhradu
nákladů spojených s pořádáním 42. Mistrovství ČR v kulturistice mužů, žen, fitnes,
bodyfitnes, Masters a Miss Bikiny v Uherském Hradišti, a uzavření smlouvy.
4. Základní škole Mařatice opravu příjezdové komunikace v areálu školy ve výši 200 tis. Kč.
Náklady budou hrazeny z rezervního fondu organizace.
5. Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu REGION SLOVÁCKO, IČ 687 31 841,
neinvestiční dotaci ve výši 15 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s
prezentací města Uherské Hradiště při Evropském dnu cestovního ruchu v Bruselu.
II. Rada města souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Klub kultury Uherské
Hradiště, Základní škola Jarošov, Základní škola UNESCO, Základní škola Větrná, Základní
škola Za Alejí, Dům dětí a mládeže, Mateřská škola Svatováclavská v celkové hodnotě 2 124
392,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
299/20/RM/2011
Město stromů 2011/2012 - smlouva
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace Partnerství, IČ 45773521,
sídlem Údolní 33B ve výši 50.000 Kč dle přílohy
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
300/20/RM/2011
Stanovení garantů a výsledky indikátorů UR
I. Rada města schvaluje
stanovení osob garantů k ověřeným "problémům" města z Veřejného fóra o rozvoji města dle
návrhu

II. Rada města bere na vědomí
výsledky dotazníkového šetření indikátorů udržitelného rozvoje (Spokojenost občanů s
místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava cestujících).
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
301/20/RM/2011
Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Město
I. Rada města uplatňuje
podle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění tyto
připomínky k Návrhu územního plánu Staré Město:
1. Požadavek na úpravu řešení využití území jižně od tzv. Severního obchvatu Uherského Hradiště dle
územní studie z r. 2008.

2. Nadále sledovat návaznosti a koordinovat záměry v lokalitách:
a) Most přes Moravu v Jaktářích
b) Severozápadní obchvat Jarošova
c) Lávka přes Moravu ve Štěpnicích
d) Cyklostezka podél tratě ČD
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
302/20/RM/2011
Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu
I. Rada města schvaluje
uzavření plánovací smlouvy s investorem stavby rodinného domu Štěpánkou
Koišovou, bytem Drahy 510, 686 01 Uherské Hradiště na vybudování veřejné infrastruktury
na pozemcích dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
303/20/RM/2011
Akce programu regenerace 2011 - oprava
I. Rada města ruší
položku č. 2 bodu I. usnesení č. 267/18/RM/2011 ze dne 12.7.2011 znějící: (Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit...)
"2. využití finanční podpory z fondu rezerv Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2011 takto:
- na restaurování sgrafitové plochy s florálním deokorem na objektu lékárny čp. 148,149,
Masarykovo náměstí
45 002,- Kč z programu regenerace MPR a MPZ."
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

305/20/RM/2011
Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (číslo ÚRR D-2011/0137/OKP) z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi poskytovatelem finančních
prostředků Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, sídlem Jeremenkova
1211/40b, Olomouc, IČ 75084911 a městem Uherské Hradiště na projekt "Slovácké centrum
kultury a tradic - revitalizace jezuitské koleje" dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
306/20/RM/2011
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě se společností WEWE Group, a.s.
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě se společností WEWE group a.s., Koněvova
2660/141, 13083 Praha 3, IČ 48909432.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
307/20/RM/2011
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 25.02.2003 mezi městem Uherské Hradiště a společností VELTEX JG s. r. o.;
spočívajícího v rozšíření předmětu nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy a 1 ks oválné tabule
nad provozovnou, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; s podmínkou
odsouhlasení grafického a technického provedení vizualizace tabulí odborem APR Městského
úřadu v Uherském Hradiště
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.05.2009
mezi městem Uherské Hradiště a paní Markétou Silnou; spočívajícího v rozšíření předmětu
nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy a 1 ks oválné tabule nad provozovnou, vše v budově č.
p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; s podmínkou odsouhlasení grafického a
technického provedení vizualizace tabulí odborem APR Městského úřadu v Uherském
Hradiště
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.06.2010
mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Vratislavem Zelnitiusem; spočívajícího v rozšíření
předmětu nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy, 1 ks oválné tabule nad provozovnou a 1 ks
skříňky poblíž provozovny, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště a v
navýšení nájemného o 1.000 Kč/rok; stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy
plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o
aktuální sazbu DPH; s podmínkou odsouhlasení grafického a technického provedení
vizualizace tabulí odborem APR Městského úřadu v Uherském Hradiště
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.06.2007
mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Vratislavem Zelnitiusem; spočívajícího v rozšíření
předmětu nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy, 1 ks oválné tabule nad provozovnou a 1 ks
skříňky poblíž provozovny, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště a v
navýšení nájemného o 1.000 Kč/rok; stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy

plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o
aktuální sazbu DPH; s podmínkou odsouhlasení grafického a technického provedení
vizualizace tabulí odborem APR Městského úřadu v Uherském Hradiště
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.08.2004 mezi městem Uherské Hradiště a RNDr. Radovanem Kuncem;
spočívajícího v rozšíření předmětu nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy, 1 ks oválné tabule
nad provozovnou, 1 ks oválné tabule v průchodu a 1 ks skříňky po pravé straně při vstupu z
ulice Prostřední, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště a v navýšení
nájemného o částku 2.000 Kč/rok+ aktuální sazba DPH; s podmínkou
odsouhlasení grafického a technického provedení vizualizace tabulí odborem APR Městského
úřadu v Uherském Hradiště
6. pronájem 1 ks tabule na fasádě budovy a 1 ks oválné tabule v průchodu, vše v budově č. p.
130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, společnosti Oční optika JMJ, s. r. o.; s výší nájmu
2.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem využití pro reklamní účely; s podmínkou odsouhlasení grafického a
technického provedení vizualizace tabulí odborem APR Městského úřadu v Uherském
Hradiště
7. pronájem 1 ks tabule na fasádě budovy a 1 ks oválné tabule v průchodu, vše v budově č. p.
130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, paní Jitce Hasníkové; s výší nájmu 2.000 Kč/rok +
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití pro
reklamní účely; s podmínkou odsouhlasení grafického a technického provedení vizualizace
tabulí odborem APR Městského úřadu v Uherském Hradiště
8. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění kabelového vedení NN v celkové délce 60 bm a 1 kusu kabelové skříně
do-na částech pozemků p. č. 1467/2 a p. č. 2063/1 (rozsah věcného břemene na jednotlivých
pozemcích je stanoven dle GP č. 2270-45.1/2010), oba v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1.000 Kč/kabelová skříň + aktuální sazba DPH
9. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění propojovacího kabelu NN v celkové délce 33 bm do-na částech pozemků
p. č. 102 a p. č. 653/12 (rozsah věcného břemene na jednotlivých pozemcích je stanoven dle
GP č. 1894-531/2010), oba v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s.,
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální
sazba DPH
10. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění kabelové přípojky VN v celkové délce 14 bm do-na části pozemku p. č.
399/29 (rozsah věcného břemene je stanoven dle GP č. 2275-726/2010) v k. ú. Mařatice, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
11. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění, provozování, oprav a údržby podzemního vedení komunikační sítě v celkové délce
cca 45 bm do-na částech pozemků p. č. 1059/1 a p. č. 1059/52, oba v k. ú. Uherské Hradiště,
pro oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH
12. výpůjčku části pozemku p. č. 2050/20 o výměře 8,5 m2 v k. ú. Mařatice, panu Romanu
Lukášovi; na dobu určitou po dobu životnosti stavby na pozemku p. č. 3209 v k. ú. Mařatice;
za účelem vybudování zpevněné plochy pro přístup ke stávajícímu parkovišti

13. pronájem nebytového prostoru č. 3.12 o výměře 14,38 m2 ve III. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, společnosti J.D.Production, s. r. o., s výší nájmu 700
Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem přemístění sídla společnosti a provozování kontaktní kanceláře TV Slovácko ve městě
Uherské Hradiště
14. pronájem nebytového prostoru č. 2.14 o výměře 16,96 m2 ve II. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, Klubu důchodců Uherské Hradiště; s výší nájmu 190
Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování klubu
důchodců
15. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN, VN v celkové délce 55 bm do-na částech
pozemků p. č. 102, p. č. 653/6, p. č. 653/12, p. č. 1448, p. č. 1519 a st. p. č. 2766/2 (rozsah
věcného břemene na jednotlivých pozemcích je stanoven dle GP č. 1916-89_1/2011), vše v k.
ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
16. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 362,20 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště, společnosti MARLIN, s. r. o.; s výší nájmu 200 Kč/m2 ostatních
nebytových prostor/rok + aktuální sazba DPH a 111 Kč/m2 chodeb/rok + aktuální sazba
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláří a učeben
vzdělávací organizace vzdělávacího centra
17. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 56,00 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště, středisku M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící
středisko; s výší nájmu 200 Kč/m2 ostatních nebytových prostor/rok + aktuální sazba DPH a
111 Kč/m2 chodeb/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení kanceláří vzdělávacího centra
18. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování vodovodního potrubí v délce cca 47 bm na části pozemku p. č. 436/60
v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování,
provádění oprav a údržby vodovodního potrubí, pro oprávněného Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
19. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování elektroměrového pilíře ER 112 o půdorysných rozměrech 400 mm x
200 mm a výšce 1 200 mm na části pozemku p. č. 3016/13 v k. ú. Mařatice, včetně práva
vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby
elektroměrového pilíře, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.; za
jednorázovou úhradu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
20. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - přípojkového pilíře SS 300 o
půdorysných rozměrech 400 mm x 200 mm a výšce 1 200 mm a propojovacího kabelu AYKY
4 x 50 v délce cca 4 bm, vše na části pozemku p. č. 3016/13 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu
1.000 Kč/pilíř + aktuální sazba DPH a 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH

21. výpůjčku pozemku p. č. 3015/124 o celkové výměře 48 m2 v k. ú. Mařatice, manželům
Františkovi a Ludmile Karafiátovým; na dobu určitou do doby vydání stavebního povolení
nebo jiného adekvátního rozhodnutí na stavbu nebo rekonstrukci komunikace nebo
inženýrských sítí v ulici Moravníky, nejdéle po dobu činnosti provozovny na č. p. 1432, ulice
Moravníky, Uherské Hradiště; za účelem zřízení sjezdu na parkoviště
22. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 07.03.2003 mezi městem
Uherské Hradiště a MUDr. Evženem Kořistkou, týkající se pronájmu nebytových prostor o
výměře 94 m2 ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou
ke dni 30.09.2011
23. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.03.2003 mezi městem
Uherské Hradiště a MUDr. Evženem Kořistkou, týkající se pronájmu nebytových prostor o
výměře 18 m2 (RTG) ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 30.09.2011
24. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění kabelového vedení NN v délce 27 bm včetně pojistkové skříně do-na části
pozemku p. č. 567/2 (rozsah věcného břemene je stanoven dle GP č. 357-349/2011) v k. ú.
Vésky, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s. zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1.000 Kč/pojistková skříň + aktuální
sazba DPH
25. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v délce 13 bm včetně pojistkové skříně
do-na části pozemku p. č. 2065/13 (rozsah věcného břemene je stanoven dle GP č. 2313348/2011) v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1.000
Kč/pojistková skříň + aktuální sazba DPH
26. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 30.07.2003 mezi městem Uherské Hradiště a Okresním výborem Komunistické
strany Čech a Moravy, týkající se pronájmu nebytových prostor č. 15 a č. 17, oba v budově č.
p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně specifikace subjektu
(nájemce) na Komunistická strana Čech a Moravy
II. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem místnosti o výměře 24 m2 a přilehlého sociálního zařízení v I. NP
budovy č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, původně Speciální škole Uherské
Hradiště, nyní Základní škole a Mateřské škole Uherské Hradiště, pro Mgr. Dagmar
Válkovou; za účelem výuky instrumentálních oborů a oboru zpěvu populární hudby
2. souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v I. NP pravé části budovy č. p. 157/8,
Masarykovo náměstí, paní Dobromile Foltýnové, pro společnost FORTUNA sázková
kancelář a. s. za účelem umístění terminálu společnosti FORTUNA sázková kancelář a. s.
III. Rada města nesouhlasí
1. s umístěním vývěsní skříňky na budově č. p. 760 na pozemku st. p. č. 984 v k. ú. Uherské
Hradiště
IV. Rada města bere na vědomí
1. vyjádření ředitele Klubu kultury Uherské Hradiště Mgr. A. Antonína Macha k využití
nebytových prostor ve II. NP budovy Reduty, č. p. 256, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště, které měla v pronájmu ZUŠ Uherské Hradiště do 31.07.2011; dle důvodové zprávy

V. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. I. v bodě 28., a to ve znění: RM
schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 3.23 o výměře 27 m2 ve III. NP budovy č. p.
1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společnosti GIFTER s. r. o.; s výší nájmu 1.000
Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem prodeje městského mobiliáře (úřední desky, plakátovací plochy, informační vitríny
apod.)
2. usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. VI. v bodě 4., a to ve znění:
RM doporučuje ZM schválit nabytí inženýrských sítí a komunikace v ulici Pastýrna,
veřejného hřiště na pozemku p. č. 3164/89 včetně předmětného pozemku v k. ú. Mařatice a
metropolitní sítě v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti, vše od společnosti CGM
Czech a. s.; za celkovou kupní cenu 1 Kč
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
308/20/RM/2011
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 140,54 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) ve III. NP objektu č. p. 157/8, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště, Základní umělecké škole Uherské Hradiště; s výší nájmu 500
Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování Základní
umělecké školy Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
309/20/RM/2011
Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění sjezdu a vjezdu na části pozemku p. č. 3015/75 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Mařatice,
pro oprávněné pana Lukáše Vaďuru a pana Františka Pecla
2. pronájem 20 parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše o celkové výměře cca 580 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
(lokalita Stonky)
3. převod části pozemku p. č. 1377/19 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Babice u Uherského
Hradiště
4. pronájem nebytového prostoru č. 3.23 o výměře 27 m2 ve III. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště
5. pronájem nebytových prostor č. 2.32 o výměře 6,04 m2, č. 2.33 o výměře 11,72 m2, č. 2.38
o výměře 11,75 m2, č. 2.39 o výměře 2,16 m2, č. 2.40 o výměře 1,27 m2, č. 2.41 o výměře
1,23 m2, č. 2.42 o výměře 1,48 m2, č. 2.43 o výměře 11,87 m2, č. 2.45 o výměře 6,63 m2, č.
2.46 o výměře 11,20 m2, č. 2.47 o výměře 20,34 m2, č. 2.48 o výměře 19,60 m2, vše ve II.
NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení VN
do-na části pozemku p. č. 544/133 v délce cca 9 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na částech pozemků
p. č. 887/2 v délce cca 13 bm a p. č. 887/7 v délce cca 2 bm, oba v k. ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s.
8. výpůjčku částí pozemků p. č. 69/2 o výměře cca 4 m2 a p. č. 114/2 o výměře cca 8 m2, oba
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
9. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2008/255/SMM uzavřené dne 24.04.2008
mezi městem Uherské Hradiště a sdružením Sportovní klub Míkovice, občanské sdružení,
týkající se pronájmu částí pozemků p. č. 882/1 o výměře cca 3 000 m2 a p. č. 885/3 o výměře
cca 800 m2, oba v k. ú. Míkovice nad Olšavou; spočívajícího ve změně číslování parcel již
pronajatých pozemků a v rozšíření předmětu nájmu o pozemky p. č. 887/17 o celkové výměře
552 m2, p. č. 886/2 o celkové výměře 57 m2 a část pozemku p. č. 886/1 o výměře cca 320
m2, vše v k. ú. Míkovice nad Olšavou
10. převod pozemků p. č. 3016/77 o celkové výměře 2 058 m2 a p. č. 3016/74 o celkové
výměře 1 363 m2, oba v k. ú. Mařatice; a to s Podmínkami pro převod pozemků v průmyslové
zóně Uherské Hradiště - Jaktáře uvedenými v důvodové zprávě
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. pronájem střech všech mateřských škol ve městě Uherské Hradiště, střech základních škol
ZŠ Mařatice, ZŠ Východ, ZŠ Jarošov, ZŠ Sportovní, ZŠ Za Alejí (Mojmír) a ZŠ Komenského
(UNESCO, střecha tělocvičny) a střechy budovy č. p. 1156 (Štěpnice)
2. pronájem části pozemku p. č. 110/9 o výměře cca 54 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
3. pronájem pozemku p. č. 1085/5 o celkové výměře 1 352 m2 v k. ú. Mařatice
4. směnu části pozemku p. č. 1259/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Uherské Hradiště ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 1259/11 o výměře cca 7 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště ve vlastnictví paní Aleny Brajerové
5. převod částí pozemků p. č. 1520 o výměře cca 15 m2 a st. p. č. 2766/3 o výměře cca 15 m2,
oba v k. ú. Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
312/20/RM/2011
Zveřejnění záměru na převod bytu za tržní cenu
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. záměr města na převod bytové jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 m2,
umístěné ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, spoluvlastnického
podílu o velikosti 6220/38178 na společných částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova,
umístěného na pozemku st. p. č. 1604/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na
pozemku st. p. č. 1604/3 o výměře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 1.000.000 Kč; dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

313/20/RM/2011
Nakládání s bytovým fondem - vyhodnocení záměru na nájem bytů PVO
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
19, o velikosti 2+1, výměře 56,30 m2, umístěného ve III. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v
tomto pořadí: 1. Lagová Pavla 2. Velecká Andrea
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
7, o velikosti 1+kk, výměře 31,10 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v
tomto pořadí: 1. Baďurová Martina 2. Novotná Monika
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
314/20/RM/2011
Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1.
Uzavření Dodatků č. 1 k nájemním smlouvám na byty pro příjmově vymezené osoby, v domě č.p.
1275, 1276 a 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, se stávajícími nájemci, na dobu určitou od 1.
9. 2011 do 31.08.2013, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby a přiložené
důvodové zprávy. Jedná se o následující nájemce bytů:
01. Jana Ochranová
02. Lucie Horáková
03. Richard Surý
04. Kateřina Lučková

2.
Uzavření Dodatků č. 2 k nájemním smlouvám na byty pro příjmově vymezené osoby, v domě č.p.
1275, 1276 a 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, se stávajícími nájemci, na dobu určitou od 1.
9. 2011 do 31.08.2013, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby a přiložené
důvodové zprávy. Jedná se o následující nájemce bytů:
01. Erika Pašková
02. Pavel Rýznar
03. Markéta Fojtová
04. Kateřina Kodrlová
05. Blanka Vařechová
06. Marta Pěchová
07. Martin Kučera
08. Ludmila Jabůrková
09. Lenka a David Gálovi
10. Marcela Tomšová
11. Anna a Vlastimil Pochylí
12. Jiří Flekač
13. Eva Hanáčková
14. Pavlína Prochásková
15. Lenka Nováková
16. Marta Lovecká
17. Bronislava Taťáková
18. Zdeněk Radkovič
19. Aleš a Alena Krejčířovi

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Božena Prajzová
Kateřina Mošťková
Hana Karafiátová
Helena a Evžen Brhelovi
Irena Pochylá
Zdenka Snopková
Zdenka Foltýnková
Šárka Plačková

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
315/20/RM/2011
Ceník parkovného
I. Rada města schvaluje
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti
dle předloženého návrhu
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
318/20/RM/2011
Návrh smlouvy o splacení vkladu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o splacení nepeněžitého vkladu mezi společností Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s., IČ 49453866 se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36 a
městem Uherské Hradiště, dle přílohy.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
319/20/RM/2011
Záznam ze zasedání zastupitelstva města
Rada města ukládá
1. odboru kanceláře starosty zajistit zřetelné označení prostoru, v němž bude videopřenos či
videozáznam zasedání zastupitelstva města pořizován, včetně uvedení účelu
2. právnímu odboru zajistit informovaný souhlas zaměstnanců a ředitelů příspěvkových
organizací zřízených městem s pořízením a použitím videopřenosu či videozáznamu zasedání
zastupitelstva
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

320/20/RM/2011
Podání informací o připravovaném projektu "Mosty"
I. Rada města bere na vědomí
informaci o připravovaném projektu "Mosty"

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
321/20/RM/2011
Smlouva o poskytování služeb
I. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytování služeb mezi městem Uherské Hradiště a Marlin, s.r.o. , IČ 607 33 306,
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště zastoupené jednatelem Mgr. Dušanem
Bellovičem, jejímž předmětem je připojení objektu společnosti na pult centralizované
ochrany.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
322/20/RM/2011
Příprava VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 12. září 2011 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště jak je uvedeno v
důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
323/20/RM/2011
Zpráva o činnosti komisí RM
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti
1. finanční komise rady města a komise pro vzdělávání za II. čtvrtletí r.2011
2. ostatních komisí rady města za I. pololetí r. 2011
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

