PŘEHLED USNESENÍ
23. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 30.9.2011

345/23/RM/2011
Rozbory hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za I. pololetí 2011
I. Rada města bere na vědomí
1. Dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců za I. pololetí 2011.
2. Dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2011.
3. Dosažené výsledky hospodaření obchodních společností s významným podílem města a
obecně prospěšných společností za rok 2010.
II. Rada města schvaluje
1. Výplatu záloh na roční odměnu ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Knihovna
B.B.Buchlovana, Senior centrum Uherské Hradiště, Sportoviště města Uherské Hradiště a
Aquapark Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
346/23/RM/2011
Rozpočtové opatření města č. 07/2011
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 07/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2011 se zvyšují o 300 tis. Kč.
II. Rada města souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Klub kultury Uherské
Hradiště, Základní škola UNESCO, Základní škola T. G. Masaryka a Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana v celkové hodnotě 907 287,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

347/23/RM/2011
Rozpočet města na rok 2012 a Rozpočtový výhled do roku 2017
I. Rada města schvaluje
1. Pojištění majetku města v roce 2012 shodně s předcházejícím obdobím. Tzn. s pojišťovnou
Kooperativa, a.s. uzavřené pojištění majetku města, pojištění pronajaté budovy, v níž sídlí
Slovácké divadlo, pojištění za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstva města a s
Českou pojišťovnou, a.s. uzavřené povinné ručení, havarijní pojištění vozidel, pojištění za
škodu způsobenou činností obce a škodu způsobenou zaměstnanci zaměstnavateli.
II. Rada města bere na vědomí
1. Informaci o způsobu odepisování majetku města.
III. Rada města ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH
1.1. upravit návrh rozpočtu organizace na rok 2012 tak, aby bylo městu hrazeno nájemné z
pronajatého majetku ve výši 8 mil. Kč vč. DPH.
Termín: 22.11.2011
2. Ing. Vladimíru Mošťkovi
1.1. upravit návrh rozpočtu města na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2017 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravený návrh
rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2012 předložit radě města na její
schůzi.
Termín: 22.11.2011
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
348/23/RM/2011
Smlouva o spolupráci s Komerční bankou
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci s Komerční bankou, a.s., týkající se poskytování
služeb zaměstnancům a partnerům města, ve znění dle přílohy důvodové zprávy
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
349/23/RM/2011/1
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2010/1237/SMM uzavřené dne 12.01.2011
mezi městem Uherské Hradiště a příspěvkovou organizací Aquapark Uherské Hradiště,
týkající se pronájmu nemovitého a movitého majetku za účelem provozu Sportovně
relaxačního centra Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. I. Prohlášení pronajímatele aktualizace číslování parcel v souvislosti se zápisem nového GP č. 2246-272/2010
vyhotoveného po dokončení rekonstrukce stavby aquaparku a čl. III. Nájemné, výše
nájemného, úhrada nájemného odst. 1. - změna výše nájemného z částky 18.000.000 Kč/rok

včetně DPH na 8.000.000 Kč/rok včetně DPH, odst. 2. - změna plateb nájemného z
pololetních splátek na čtvrtletní splátky a odst. 3. - neúčtování úroků z prodlení
2. prominutí úroků z prodlení za nezaplacený nájem v I. pololetí roku 2011 na základě
Nájemní smlouvy č. 2010/1237/SMM uzavřené dne 12.01.2011 mezi městem Uherské
Hradiště a příspěvkovou organizací Aquapark Uherské Hradiště, týkající se pronájmu
nemovitého a movitého majetku za účelem provozu Sportovně relaxačního centra Uherské
Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
349/23/RM/2011/2
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 85/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Aleši
Obdržálkovi; s výší nájmu 11.970 Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem zřízení venkovního posezení
2. změnu usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. I. v bodě 5., a to
následovně: původní znění: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene spočívajícího v právu provedení a uložení prodlouženého vodovodního řadu
v celkové délce cca 14 bm na částech pozemků p. č. 544/61, p. č. 544/115 a p. č. 544/199, vše
v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu na předmětné pozemky za účelem údržby a
oprav vodovodního řadu, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.; za
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH nové znění: RM schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provedení a
uložení prodlouženého vodovodního řadu v celkové délce cca 14 bm na částech pozemků p. č.
544/61, p. č. 544/115 a p. č. 544/199, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu na
předmětné pozemky za účelem údržby a oprav vodovodního řadu, pro oprávněného MANAG,
a. s.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
3. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2 (dle specifikace nebytových
prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště; panu Milanu Křenovi; s výší nájmu 30.000 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na
dobu určitou do 31.12.2011; za účelem provozování hostinské činnosti a činností s tím
souvisejících
4. pronájem nebytového prostoru č. 1.31 o výměře 7,5 m2 v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, Mgr. Ludmile Bednaříkové; 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 vytvoření kontaktního
místa pro vzdělávání a poradenství v oblasti speciální pedagogiky
5. 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 budově č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště, paní Ivaně
Šimoníkové; s výší nájmu 2.640 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 starožitnictví (prodej, výkup, komisní prodej, poradenská činnost, zajištění
znaleckých posudků a restaurování)
6. 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 a 1 optického vlákna kabelu metropolitní sítě v délce 485 bm vedeného v trase z
budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 834, ulice Boženy
Němcové, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně výpovědní lhůty ze tří měsíců na devět
měsíců a ve změně výše nájemného ze 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na 0,70
Kč/bm/měsíc + aktuální sazba DPH
7. 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.; za jednorázovou úhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
8. 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.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH
9. výpůjčku části pozemku p. č. 974/3 o výměře 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
AMBRA UH s. r. o.; na dobu určitou do doby předání stavby veřejného parkoviště městu
Uherské Hradiště max. však do 60 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na
předmětné parkoviště; za účelem vybudování 6 veřejných parkovacích stání pro osobní
automobily před BD č. p. 764 v Uherském Hradišti
10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - plynovodní přípojky STL DN 32 LPE na
částech pozemků p. č. 316/1 v délce cca 66 bm, p. č. 316/8 v délce cca 7 bm a p. č. 316/11 v
délce cca 7 bm, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a přípojky STL plynovodu, pro oprávněného JMP Net, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH
11. ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/391/SMM uzavřené dne 12.05.2004 mezi městem
Uherské Hradiště a společností BEL reklamní agentura s. r. o. týkající se pronájmu ploch na
parkovacích automatech instalovaných v Uherském Hradišti; dohodou ke dni 31.10.2011
12. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2005/949/SMM uzavřené dne 28.11.2005
mezi městem Uherské Hradiště a společností Schlote-Automotive Czech s. r. o., týkající se
pronájmu pozemku p. č. 3015/33 o celkové výměře 1 655 m2 v k. ú. Mařatice; spočívajícího
ve zúžení předmětu nájmu o 448 m2
13. snížení nájemného v celkové výši 3.780 Kč za celkem 10 dnů (09.06.2011 - zatečení do
nebytových prostor; od 20.06.2011 do 28.06.2011 - provádění výměny odpadu a
sádrokartonů) na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.04.2009
mezi městem Uherské Hradiště a paní Jarmilou Buráňovou a paní Michaelou Řezníčkovou,
týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 46 m2 v I. NP budovy č. p. 506,
ulice Všehrdova, Uherské Hradiště; a to z důvodu havárie odpadu
14. vydání dat lesního hospodářského plánu - lokalita NATURA 2000 - Kněžpolský les, Ing.
Darku Lacinovi za jednorázovou úplatu 16.008 Kč + aktuální sazba DPH
II. Rada města neschvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2011/111/SMM uzavřené dne 09.02.2011
mezi městem Uherské Hradiště a paní Dobromilou Foltýnovou, týkající se pronájmu pozemků
st. p. č. 25/7, p. č. 1556, p. č. 1548 a části pozemku st. p. č. 25/21, vše v k. ú. Uherské

Hradiště; spočívajícího v prodloužení provozní doby v pracovní dny i dny pracovního klidu
od 6,00 hodin do 22,00 hodin
III. Rada města nemá námitek
1. k převodu pozemku p. č. 873 o celkové výměře 1 063 m2 v k. ú. Sady, který je ve
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic
ČR, soukromé osobě a jeho využití pro realizaci a výsadbu lesa a regionálního biocentra;
využití pozemku není v rozporu s platným územním plánem města Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
350/23/RM/2011
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku části pozemku p. č. 2045/3 o výměře 1 m2 (30 cm x 50 cm) v k. ú. Mařatice,
obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o. p. s.; na dobu určitou 5 let ode dne podpisu této
Smlouvy o výpůjčce; za účelem umístění panelu (informační tabule) pro vstup do Parku
Rochus (rozcestí ulic Vinohradská a Pod Rochusem)
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p. č. 295/3 o celkové výměře 663 m2 v k. ú. Uherské Hradiště mezi
Zlínským krajem ("budoucí povinný"), zastoupeným příspěvkovou organizací Ředitelství
silnic Zlínského krajespolečností JMP Net, s. r. o. zastoupenou společností Jihomoravská
plynárenská, a. s. ("budoucí oprávněný") a městem Uherské Hradiště ("investor"); dle
přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby v důvodové zprávě
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p. č. 328/1 o celkové výměře 6 250 m2 v k. ú. Uherské Hradiště mezi
Zlínským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště
("budoucí povinný"), společností JMP Net, s. r. o., zastoupenou společností Jihomoravská
plynárenská, a. s. ("budoucí oprávněný") a městem Uherské Hradiště ("investor"); dle
přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby v důvodové zprávě,
do které bude zapracován požadavek ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště,
týkající se zajištění stávajícího vjezdu na soukromé parkoviště umístěné na pozemku p. č. 328/1 v k.
ú. Uherské Hradiště, kde má výše uvedená škola uzavřené platné nájemní smlouvy se soukromými
subjekty, a to bez jakéhokoli omezení

4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p. č. 1534/5 o celkové výměře 3 199 m2 v k. ú. Uherské Hradiště mezi
Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR
("budoucí povinný"), společností JMP Net, s. r. o zastoupenou společností Jihomoravská
plynárenská, a. s. ("budoucí oprávněný") a městem Uherské Hradiště ("investor"); dle
přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby v důvodové zprávě
5. pronájem 18 parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše o celkové výměře 580 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita
Stonky), žadatelům přesně specifikovaným v důvodové zprávě; na dobu určitou do
30.09.2013, nejdéle však po dobu existence současného trvalého bydliště v lokalitě Stonky; s
výší nájmu 300 Kč/parkovací místo/měsíc + aktuální výše DPH u žadatelů bydlících v ulici
Stonky nebo v domech situovaných na ulici Rostislavově mezi ulicí Stonky a Lechova a s

výší nájmu 600 Kč/parkovací místo/měsíc + aktuální výše DPH u žadatelů s trvalým
bydlištěm mimo výše uvedenou lokalitu; za účelem parkování osobního vozidla
6. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.03.2010 mezi městem
Uherské Hradiště a panem Michalem Bräuerem, týkající se pronájmu nebytového prostoru dvojgaráže ve dvorní části bytového domu č. p. 263, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
10.10.2011
II. Rada města neschvaluje
1. prominutí nájemného za 4 měsíce na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 01.03.2010 mezi městem Uherské Hradiště a panem Michalem Bräuerem,
týkající se pronájmu nebytového prostoru - dvojgaráže ve dvorní části bytového domu č. p.
263, Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
351/23/RM/2011/1
Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 1455 o výměře cca 205 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; za účelem
vybudování garáží nebo parkovacích stání, a to s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě
2. pronájem části pozemku p. č. 1455 o výměře cca 205 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; za
účelem vybudování garáží nebo parkovacích stání, a to s podmínkami uvedenými v důvodové
zprávě
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
351/23/RM/2011/2
Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem části pozemku p. č. 1007 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Mařatice
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (umístění), provozování, oprav a údržby podzemního vedení komunikační sítě v délce
cca 23 bm na části pozemku p. č. 1059/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného T-Mobile
Czech Republic a. s.
3. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu motorových vozidel
přes část pozemku p. č. 3015/37 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného společnost SchloteAutomotive Czech s. r. o.
4. převod částí pozemků p. č. 741/4 o výměře cca 169 m2 a p. č. 1359 o výměře cca 74 m2,
oba v k. ú. Uherské Hradiště
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - přeložky VN zemním kabelem v délce
cca 40 bm a vzdušným vedením v délce cca 50 bm do-na částech pozemků p. č. 245, p. č.
246, p. č. 795/1, vše v k. ú. Sady a do-na částech pozemků p. č. 1343, p. č. 1342/1 a p. č.
1338/1, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně umístění rozpojovacího sloupu na části pozemku
p. č. 245 v k. ú. Sady a rozpojovacího sloupu na části pozemku p. č. 1338/1 v k. ú. Uherské
Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.

6. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2 (dle specifikace nebytových
prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště, a to s podmínkami zveřejnění uvedenými v důvodové zprávě
7. výpůjčku částí pozemků p. č. 651/4 o výměře cca 1 m2, p. č. 686/2 o výměře cca 1 m2, p.
č. 289/4 o výměře cca 1 m2, p. č. 954/8 o výměře cca 1 m2, p. č. 890/1 o výměře cca 1 m2, p.
č. 544/109 o výměře cca 1 m2, p. č. 1059/56 o výměře cca 1 m2, p. č. 761/1 o výměře cca 1
m2, p. č. 1311/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 293/1 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, částí pozemků p. č. 3023/75 o výměře cca 1 m2, p. č. 399/30 o výměře cca 1 m2, p.
č. 436/63 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Mařatice, částí pozemků p. č. 886/3 o výměře cca 1
m2, p. č. 1157/1 o výměře cca 1 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, části pozemku
p. č. 796/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Sady a části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 1 m2 v k.
ú. Míkovice nad Olšavou, pro umístění poštovních schrán pro vhoz dopisních zásilek
8. pronájem částí pozemků p. č. 695/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 1392 o výměře cca 1 m2, p. č.
1311/1 o výměře cca 2 m2, p. č. 544/25 o výměře cca 1 m2, p. č. 1059/56 o výměře cca 1 m2,
p. č. 761/1 o výměře cca 2 m2, p. č. 759/3 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
částí pozemků p. č. 3023/65 o výměře cca 1 m2, p. č. 800/416 o výměře cca 1 m2, p. č.
399/30 o výměře cca 2 m2, vše v k. ú. Mařatice, částí pozemku p. č. 1157/1 o výměře cca 2
m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, části pozemku p. č. 796/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú.
Sady a části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, pro umístění
poštovních schrán pro ukládání poštovního materiálu
9. směnu částí pozemků p. č. 858/54 o výměře cca 61 m2 a p. č. 859/4 o výměře cca 287 m2,
oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za části pozemků p. č. 3172 o
výměře cca 18 m2 a p. č. 858/4 o výměře cca 97 m2, oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví
společnosti SYNOT REAL ESTATE, a. s.
10. převod pozemku p. č. 223/3 o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, a to za
Podmínek pro dostavbu bloku v lokalitě Uherské Hradiště Dukelských hrdinů uvedených v
důvodové zprávě
11. převod pozemku p. č. 862/13 o celkové výměře 122 m2 a části pozemku st. p. č. 406/2 o
výměře cca 30 m2, oba v k. ú. Mařatice
12. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení a provozování přípojky NN na částech pozemků p. č. 268/2 v délce cca 150 bm, p. č.
268/6 v délce cca 12 bm, p. č. 268/11 v délce cca 100 bm, p. č. 282/12 v délce cca 60 bm a p.
č. 282/37 v délce cca 120 bm, vše vcelkové délce cca 442 bm, vše v k. ú. Mistřice I, včetně
povinnosti trpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na
tyto pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby včetně případné rekonstrukce a
odstranění přípojky NN, pro oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s.
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. směnu pozemků p. č. 1766/16 o celkové výměře 196 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
JUDr. Ireny Korvasové Čánské, za pozemek p. č. 325/119 o celkové výměře 212 m2 v k. ú.
Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště
2. směnu pozemků p. č. 1766/16 o celkové výměře 196 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
JUDr. Ireny Korvasové Čánské, za pozemek p. č. 325/118 o celkové výměře 354 m2 v k. ú.
Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště
3. výpůjčku částí pozemků p. č. 695/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 1392 o výměře cca 1 m2, p. č.
1311/1 o výměře cca 2 m2, p. č. 544/25 o výměře cca 1 m2, p. č. 1059/56 o výměře cca 1 m2,
p. č. 761/1 o výměře cca 2 m2, p. č. 759/3 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
částí pozemků p. č. 3023/65 o výměře cca 1 m2, p. č. 800/416 o výměře cca 1 m2, p. č.
399/30 o výměře cca 2 m2, vše v k. ú. Mařatice, části pozemku p. č. 1157/1 o výměře cca 2
m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, části pozemku p. č. 796/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú.

Sady a části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, pro umístění
poštovních schrán pro ukládání poštovního materiálu
4. převod popř. pronájem pozemků p. č. 325/118 o celkové výměře 354 m2, p. č. 325/119 o
celkové výměře 212 m2 a p. č. 325/120 o celkové výměře 658 m2, vše o celkové výměře 1
224 m2, vše v k. ú. Mařatice
5. pronájem části nebytového prostoru - části průchodu o výměře cca 3 m2 v budově č. p. 130,
ulice Prostřední, Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
352/23/RM/2011
Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 0+1, umístěný ve III. NP domu č.p.
107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, , dohodou ke dni 30. 9. 2011
II. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na pronájem bytu č. 10, o velikosti 0+1, výměře bytu 17,40 m2 (pokoj,
předsíň, sprchový kout s WC), umístěného ve III. NP domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 57,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného,
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
353/23/RM/2011
Záměr města na převod bytů za tržní cenu
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na převod bytové jednotky č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4
pokoje,kuchyň, přesíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu
č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na
pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o
výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 na společných částech
domu č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253, a spoluvlastnického podílu
o velikosti 8485/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře
247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní
ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 1.000.000 Kč; dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě.
2. záměr města na převod bytové jednotky č. 986/11, o velikosti 4+1, výměře 93,80 m2 (4
pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní místnost), umístěné ve IV. NP
domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, na
pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o
výměře 328 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 9380/247470 na společných částech
budovy č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249
m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o
výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 1.000.000 Kč; dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě

3. Záměr města na převod bytové jednotky č. 861/08, o velikosti 3+1, výměře 83,50 m2 (3
pokoje, kuchyň, předsíň, WC, koupelna, balkon, sklepní místnost) , umístěného ve vchodě
č.p. 861 ve III. NP domu č.p. 860 a č.p. 861, ul. Jaroslava Staňka, Uherské Hradiště, na
pozemku st.p.č. 1294 o výměře 249 m2 a st.p.č. 1295 o výměře 250 m2, spoluvlastnického
podílu o velikosti 8350/164705 na společných částech domu č.p. 860 a č.p. 861 na pozemcích
st.p.č. 1294 a st.p.č. 1295 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8350/164705 na pozemcích
st.p.č. 1294 o výměře 249 m2 a st.p.č. 1295 o výměře 250 m2, vše v k.ú. Mařatice; a to
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 1.100.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě
4. Záměr města na převod bytu č. 506/08 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s
WC, sklepní kóje), o výměře 29,08 m2, umístěného ve III.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č.
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 na společných částech budovy č.p. 503,
504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 2908/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v
k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště ; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální
nabídka musí činit 500.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
5. Záměr města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň,
koupelna, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístěného ve IV.NP, ve vchodě č.p. 506,
v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st.
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172
m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na společných částech budovy č.p.
503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v
k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální
nabídka musí činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
6. Záměr města na převod bytu č. 988/2 o velikosti 3+1 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna,
WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 79,32 m2, umístěného v I.NP budovy č.p. 986, č.p. 987
a č.p. 988, pozemku st.p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p.č. 1242 o výměře 246 m2, st. p.č.
1241 o výměře 328 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/247470 na společných
částech budovy č.p. 986, 987 a 988 na pozemku st. p.č. 1243, 1242, 1241, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 7932/247470 na pozemcích st.p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p.č. 1242 o
výměře 246 m2, st. p.č. 1241 o výměře 328 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce
kupní ceny, příčemž minimální nabídka musí činit 1.000.000 Kč, dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
354/23/RM/2011
Nakládání s bytovým fondem - Slovácké divadlo
I. Rada města schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v objektu Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské
Hradiště s panem Kamilem Nevřivou, nar. 16.8.1963 od 1.10.2011 s výši nájmu 50,- Kč/m2
na dobu určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo
Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město Uherské Hradiště.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
355/23/RM/2011
Veřejná sbírka pro Petrklíč o.p.s. v Uherském Hradišti-Véskách
I. Rada města schvaluje
konání veřejné sbírky za charitativním účelem pro Petrklíč o.p.s., azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, Na Krajině 44, Uherské Hradiště-Vésky ve dnech 5.12.-19.12.2011.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
356/23/RM/2011
Návrh na pronájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1282, Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+KK v Domě s chráněnými byty, ulice Štefánikova 1282,
Uherské Hradiště
v následujícím pořadí:
1. Hedvika Malinová, Podolí 147
2. Josefa Galušková, Podolí 74

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
357/23/RM/2011
Návrh na pronájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+KK v Domě s chráněnými byty, ulice Štefánikova 1284,
Uherské Hradiště
v následujícím pořadí:
1. Naděžda Čejková, Bratislavská 71, Brno
2. Pavel a Alžběta Křižanovi, Za Alejí 1008, Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
358/23/RM/2011
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě se spol. HRATES
I. Rada města schvaluje
Dodatek č.2 nájemní smlouvy se společností HRATES a.s., IČ 255 65 516, sídlem
Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, jejímž předmětem je pronájem sloupů veřejného
osvětlení za účelem umístění směrových naváděcích tabulí komerčních cílů a plakátovacích
ploch HORIZONT, dle přiloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
359/23/RM/2011
Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo se společností ELTODO
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností ELTODO dopravní systémy s.r.o.,
IČ 282 33 468, sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, jejímž předmětem je
zajištění servisu světelné signalizace křižovatek a parkovacích automatů
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
360/23/RM/2011
Dohoda o účasti na projektu GE lighting
I. Rada města schvaluje
Dohodu o účasti na projektu GE lighting s CTS Praha s.r.o., IČ 257 71 736, sídlem Dělnická
54, Praha 7 a Společností pro rozvoj veřejného osvětlení, IČ 186 26 653, sídlem Pod
Vysílačkou 1387, Praha 5, jejímž předmětem je poskytnutí 100 kusů světelných zdrojů se
zvýšenou svítivostí k testování.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
361/23/RM/2011
Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh. Hradišti - Smlouva s
JMP a. s.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro
realizaci stavby "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v
Uherském Hradišti" mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 a JMP Net s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ: 27689841, DIČ: CZ27689841, dle přiloženého návrhu
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
364/23/RM/2011
Podlimitní veřejná zakázka OIN: Parkoviště u ČD, parkoviště Na Stavidle
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení dodavatele Metrostav a.s., IČ: 00014915, z účasti v zadávacím řízení na stavební
práce "Parkoviště u ČD, parkoviště Na Stavidle", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení, z důvodu předložení
nabídky, která je v rozporu se zadávacími podmínkami.
2. vyloučení uchazeče CGM Czech a.s., IČ: 49973215, z účasti v zadávacím řízení
na stavební práce "Parkoviště u ČD, parkoviště Na Stavidle", provedeného podle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení, z
důvodu neprokázání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

3. výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Parkoviště u ČD, parkoviště Na Stavidle",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČ:60838744 s nabídkovou cenou 3.903.908 Kč včetně DPH.
4. uzavření smluvy o dílo s vybraným uchazečem STRABAG a.s., IČ:60838744. 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 ke smlouvě uzavřené dle bodu I.4.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
365/23/RM/2011
Zapojení do mezinárodní soutěže - Evropská kvetoucí sídla
I. Rada města schvaluje
zapojení města Uherské Hradiště do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe/Evropská
kvetoucí sídla.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
366/23/RM/2011
Finanční odměny pro členy komisí rady města
I. Rada města schvaluje
finanční odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady města - nečleny
zastupitelstva města za první pololetí 2011, dle předloženého návrhu
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
367/23/RM/2011
Pověřovací usnesení
I. Rada města pověřuje
vedoucí odboru kanceláře starosty k předání vybraných dat a dokumentů v rámci projektu
Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území města Uherské Hradiště
společnosti MA projekt, spol. s r. o. v rozsahu:
1. zadávací dokumentace v listinné a elektronické podobě dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
2. podkladů v listinné a elektronické podobě pro zpracování jednotlivých stupňů projektových
dokumantací (studií, investičních záměrů, dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a
realizaci)
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

368/23/RM/2011
Dodatek č. 7 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 7. Smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor nacházejících se v budově č.p.
568 na ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti, mezi městem Uherské Hradiště a Českou
republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
369/23/RM/2011
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o technické podpoře IS Radnice VERA
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití informačního systému Radnice VERA,
týkající se podsystému Geografického informačního systému, se společností VERA spol. s r.
o., Lužná 2, Praha 6, IČ 62587978, dle přiloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
370/23/RM/2011
Smlouva o užití digitálních ortofot
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot s Českou republikou - Zeměměřičským
úřadem, Pod sídlištěm 9, Praha 8, IČ 60458500, podle předloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
371/23/RM/2011
Uzavření Dodatku č. 14 k Rámcové smlouvě uzavřené se společností T-Mobile Czech
Republic a.s.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě č. 26801899 v platném znění uzavřené dne 20. 6. 2008
mezi městem Uherské Hradiště a společností T-Mobile Czech Republic a.s. podle přiloženého
návrhu
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
372/23/RM/2011
Návrh Dodatku č.1 k Veřejnoprávním smlouvám v oblasti přestupků
I. Rada města schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám, které byly uzavřeny mezi městem Uherské
Hradiště a obcemi správního obvodu k zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti

projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
II. Rada města pověřuje
1. tajemníka Městského úřadu v Uherském Hradišti Mgr. Josefa Botka projednáním Dodatku
č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám se zástupci dotčených obcí správního obvodu
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
373/23/RM/2011
Schválení termínů svatebních obřadů
I. Rada města schvaluje
1. v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, termíny svatebních obřadů pro I. pololetí r. 2012 :
leden
14.1.2012
28.1.2012
únor
11.2.2012
25.2.2012
10.3.2012
březen
24.3.2012
duben
14.4.2012
28.4.2012
květen
12.5.2012
26.5.2012
červen
9.6.2012
23.6.2012
2. podle § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, budovu
Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště jako místo
určené pro uzavírání manželství
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
374/23/RM/2011
Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů z rozpočtu projektu
"Město UH pomáhá "
I. Rada města schvaluje
Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v rámci projektu "Město
Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným" se subjekty:
1. MFD, družstvo, Pasecká 1574, 76001 Zlín, IČ 28356144.
2. Hokej Uherský Ostroh, Školní 867, 68724 Uherský Ostroh, Ič 27037487.
3. Sociální služby, Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště. IČ 00092096
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

375/23/RM/2011
Zpráva ze studijní cesty do Slovinska
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu ze zahraniční studijní cesty Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska do
Slovinska.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
376/23/RM/2011
Zpráva ze zahraničních služebních cest
I. Rada města bere na vědomí
zprávu ze zahraničních služebních cest do Priverna, Krosna a Sárváru
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

