PŘEHLED USNESENÍ
44. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 9.5.2012

645/44/RM/2012
Rozbory hospodaření příspěvkových a spolupracujících organizací za rok 2011
I. Rada města bere na vědomí
1. dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2011.
II. Rada města schvaluje
1. dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011: viz
příloha č. 1,
2. výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Slovácké
divadlo, Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
příspěvková organizace, Senior centrum UH, příspěvková organizace, Sportoviště města
Uherské Hradiště, Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace za rok 2011, dle
přiloženého návrhu.
III. Rada města souhlasí
1. s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Základní škola a
mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, příspěvková organizace, v celkové hodnotě Kč 67 836,60 dle důvodové
zprávy.
IV. Rada města doporučuje
1. ředitelce příspěvkové organizace Senior centrum UH, příspěvková organizace zvážit
podmínky pronájmu osobního automobilu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,

2. zvážit řediteli příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště pořádání akce
"Hokejová škola Luďka Bukače".
V. Rada města ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace
dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v letech 2012-2014 k dokrytí ztráty za rok 2010
ve výši Kč 85 777,85 a za rok 2011 ve výši Kč 193 323,54.
2. řediteli Aquaparku, p.o. a vedoucímu odboru investic zpracovat harmonogram návrhu
technických opatření s vyčíslením úspor a tím zlepšení hospodářského výsledku Aquaparku

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
646/44/RM/2012
Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2009/376/SMM uzavřené dne 15.07.2009
mezi městem Uherské Hradiště a panem Antonínem Dobešem, paní Martou Podškubkovou,
panem Františkem Vaňkem, panem Vladimírem Mikulíčkem a panem Miloslavem Vaňkem,
týkající se pronájmu pozemku p. č. 1013 o celkové výměře 391 m2 v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště; spočívajícího ve změně čl. III. odst. 4. Podmínky výpůjčky - prodloužení
doby výpůjčky do 31.12.2015
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního optického vedení sítě elektronických
komunikací uložených ve dvou kusech kabelové chráničky HDPE o průměru 40 mm v
celkové délce cca 95 bm na částech pozemků p. č. 436/1, p. č. 436/62 a p. č. 436/63, vše v k.
ú. Mařatice, pro oprávněného UPC Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH
3. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2009/19/SMM uzavřené dne 14.04.2009 mezi
městem Uherské Hradiště a panem Pavlem Matuchou, týkající se pronájmu části pozemku p.
č. 3000/38 o výměře 19 m2 v k. ú. Mařatice; spočívajícího ve změně čl. III. odst. 2. Doba
nájmu, nájemné - snížení nájemného z částky 1.000 Kč/parkovací místo/rok + aktuální sazba
DPH na částku 1 Kč/parkovací místo/rok + aktuální sazba DPH a odst. 1. - změna doby nájmu
z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou dvou let ode dne podpisu
Dodatku č. 1
4. pronájem pozemku p. č. 835/1 o celkové výměře 7 987 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou,
MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ "BOŘÍ" MÍKOVICE; s výší nájmu 100 Kč/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem užívání pozemku pro založení biopásu,
výsadbu keřů a ovocných stromů a umístění přikrmovacího zařízení

5. ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2011/531/SMM uzavřené dne 11.08.2011 mezi městem
Uherské Hradiště a MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM "BOŘÍ" MÍKOVICE, týkající se
výpůjčky části pozemku p. č. 835/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou; dohodou ke
dni podpisu Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a MYSLIVECKÝM
SDRUŽENÍM "BOŘÍ" MÍKOVICE na pronájem pozemku p. č. 835/1 o celkové výměře 7
987 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
6. pronájem části pozemku p. č. 814/68 o výměře 1 100 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou,
MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ "BOŘÍ" MÍKOVICE; s výší nájmu 250 Kč/rok; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití pozemku při pořádání akcí MS
"BOŘÍ" MÍKOVICE
7. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2006/798/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 30.10.2006 mezi městem Uherské Hradiště (půjčitel) a Římskokatolickou
farností Uherské Hradiště (výpůjčitel), spočívajícího ve změně čl. II. Ujednání o výpůjčce rozšíření předmětu výpůjčky o movité věci, které jsou součástí vybavení kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mařaticích (dle seznamu movitých věcí - mobiliáře uvedeného v důvodové
zprávě)
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN
do-na částech pozemků p. č. 761/1 v délce cca 40 bm a p. č. 759/3 v délce cca 7 bm, 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, a to s
podmínkou OD uvedenou v důvodové zprávě
9. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového závěsného kabelu NN v
celkové délce cca 14 bm nad částí pozemku p. č. 651/3 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. pronájem nebytového prostoru - garáže č. 517/3 o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu
č. p. 517, Louky, Uherské Hradiště, panu Ladislavu Šalenovi; s výší nájmu 6.820 Kč/rok; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem parkování osobního automobilu
11. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.01.2012 mezi městem
Uherské Hradiště a paní Andreou Chmelařovou týkající se pronájmu nebytového prostoru č.
1.5 o výměře 19 m2 v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
15.05.2012
12. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN
do-na částech pozemků p. č. 436/1 v délce cca 9 bm, p. č. 436/59 v délce cca 1 bm, p. č.
436/61 v délce cca 1 bm a p. č. 2053/1 v délce cca 7 bm, vše 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
13. výpůjčku části pozemku p. č. 820/5 o výměře 70 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
KOVOMARKET, s. r. o.; na dobu určitou po dobu životnosti stavby sjezdu z místní
komunikace do areálu společnosti KOVOMARKET, s. r. o. (popř. jejího právního nástupce);
za účelem napojení areálu společnosti KOVOMARKET, s. r. o. na místní komunikaci; a to za
podmínek OD uvedených v důvodové zprávě

14. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN do-na částech pozemků p. č. 436/19 v
délce 5,0 bm, p. č. 437/19 v délce 3,0 bm, p. č. 437/38 v délce 5,4 bm, p. č. 437/162 v délce
5,2 bm, p. č. 437/163 v délce 2,5 bm, p. č. 437/168 v délce 0,8 bm, p. č. 437/171 v délce 7,0
bm, p. č. 437/173 v délce 12,6 bm, p. č. 437/175 v délce 14,8 bm, p. č. 2055/7 v délce 1,9 bm,
p. č. 3023/23 v délce 61,0 bm, p. č. 3023/79 v délce 5,8 bm a p. č. 3023/80 v délce 17,8 bm a
6 kusů rozpojovacích skříní na částech pozemků p. č. 436/19, p. č. 437/171, p. č. 437/173, st.
p. č. 1666 a p. č. 3023/23, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s.,
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + aktuální
sazba DPH, 500 Kč/rozpojovací skříň + aktuální sazba DPH
15. ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 10.05.1994 mezi městem Uherské Hradiště a
panem Janem Charvátem, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 1300/2 o výměře cca 190
m2 v k. ú. Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.08.2012
16. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 17.03.2003 mezi městem
Uherské Hradiště a MUDr. Alenou Smrčkovou, týkající se pronájmu nebytových prostor o
celkové výměře 32 m2 ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 30.06.2012
II. Rada města neschvaluje
1. prominutí nedoplatku na nájemném za rok 2010 ve výši 328 Kč (jedná se o úrok z prodlení
z nezaplacené DPH) na základě Nájemní smlouvy č. 2008/440/SMM uzavřené dne
22.05.2008 mezi městem Uherské Hradiště a společností AVX Czech Republic s. r. o.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
647/44/RM/2012
Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nebytových prostor č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba vinárna), č. 1.16 o výměře
51,70 m2 (vinárna), č. 1.17 o výměře 2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o výměře 3,70 m2 (WC
muži) a č. 1.19 o výměře 2,20 m2 (úklid), vše o celkové výměře 64,00 m2, vše v I. NP
budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, panu Romanu Kubinovi; s výší nájmu
1.900 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 šestiměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování stylové
moravské vinárny
2. pronájem nebytových prostor č. 1.11 o výměře 31,40 m2, č. 1.12 o výměře 24,60 m2, č.
1.13 o výměře 31,90 m2 a č. 1.15 o výměře 6,40 m2, vše o celkové výměře 94,30 m2, vše v I.
NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro
rozvoj ČR; s výší nájmu 250 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem provozování Městského informačního centra a Informačního
centra pro mládež
3. pronájem nebytového prostoru č. 1.19 o výměře 42,60 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj ČR; s výší
nájmu 250 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení přednáškového sálu a dočasné expozice

4. pronájem nebytového prostoru č. 1.14 o výměře 21,50 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj ČR; s výší
nájmu 1.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem zřízení kanceláře
5. pronájem nebytového prostoru č. 1.17 o výměře 43,00 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj ČR; s výší
nájmu 600 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem prodeje tradičních výrobků Slovácka
6. pronájem nebytových prostor č. 1.22 o výměře 33,00 m2, č. 1.23 o výměře 38,90 m2 a č.
1.29 o výměře 47,00 m2, vše o celkové výměře 118,90 m2, vše v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Klub kultury Uherské
Hradiště; s výší nájmu 200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení expozice města Uherské Hradiště
7. pronájem nebytových prostor č. 1.01 o výměře 257,30 m2, č. 1.16 o výměře 12,60 m2, č.
1.24 o výměře 6,30 m2, č. 1.25 o výměře 2,40 m2, č. 1.26 o výměře 9,60 m2, č. 1.27 o
výměře 3,20 m2 a č. 1.28 o výměře 14,60 m2, vše o celkové výměře 306,00 m2, vše v I. NP
budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Klub kultury
Uherské Hradiště; s výší nájmu 100 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zajištění provozu expozice města Uherské Hradiště
II. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1.17 o výměře 43,00 m2 v I. NP budovy č. p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj ČR, pro
Občanské sdružení Kunovjan; za účelem prodeje tradičních výrobků Slovácka
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
648/44/RM/2012
Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 796/25 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Sady
2. výpůjčku částí pozemků p. č. 300/56 o výměře cca 22 m2 a p. č. 300/62 o výměře cca 26
m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení sestávajícího
se z metalického kabelu a 2 kusů trubiček HDPE 40 na částech pozemků p. č. 289/9 v délce
cca 20 bm, p. č. 289/15 v délce cca 10 bm, p. č. 378/17 v délce cca 68 bm, p. č. 378/21 v
délce cca 3 bm a p. č. 788/2 v délce cca 17 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
Telefónica Czech Republic, a. s., zastoupena společností SITEL, spol. s r. o.
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení VN
v celkové délce cca 251 bm a nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 15 bm do-na
částech pozemků p. č. 3015/37, p. č. 3015/50, p. č. 3015/75, p. č. 3015/96 a p. č. 3016/76, vše
v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika,
s. r. o.
5. uzavření budoucí kupní smlouvy na převod části pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 12
m2 v k. ú. Mařatice mezi městem Uherské Hradiště a společností E.ON Distribuce, a. s.

6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - přemístění dvou kusů stožárů VN a VVN
do-na části pozemku p. č. 6112/504 v k. ú. Staré Město u Uherského 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 a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelového
vedení VN v celkové délce cca 195 bm do-na části pozemku p. č. 2753/1 v k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o.
8. pronájem nenasvíceného optického vlákna metropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové
délce cca 638 bm v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy
č. p. 256, Uherské Hradiště (budova Reduty)
9. pronájem nenasvíceného optického vlákna metropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové
délce cca 498 bm v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy
č. p. 1198, ulice Hradební, Uherské Hradiště (Klub kultury Uherské Hradiště)
10. převod částí pozemků p. č. 1889/1 o výměře cca 50 m2 a p. č. 2048/24 o výměře cca 25
m2, oba v k. ú. Mařatice
11. převod části pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Mařatice
12. pronájem plochy o výměře cca 8,5 m2 na fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště
13. převod budovy č. p. 398 na pozemku st. p. č. 555 a budovy č. p. 363 na pozemku st. p. č.
549, pozemků st. p. č. 555 o celkové výměře 478 m2, p. č. 110/5 o celkové výměře 313 m2 a
částí pozemků st. p. č. 549 o výměře cca 320 m2, st. p. č. 217/2 o výměře cca 75 m2 a st. p. č.
217/4 o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to s Podmínkami pro zveřejnění
záměru na převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti
uvedenými v důvodové zprávě
14. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
provedení a uložení kanalizace včetně 4 ks šachet na částech pozemků p. č. 110/9 v délce cca
8 bm, p. č. 110/14 v délce cca 21 bm, p. č. 110/17 v délce cca 2 bm, p. č. 1059/62 v délce cca
38 bm, p. č. 1168/3 v délce cca 105 bm a p. č. 1369/2 v délce cca 8 bm, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
15. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění 1 kusu betonového sloupu pro
přepojení stávajícího venkovního vedení NN do-na části pozemku p. č. 2065/2 v k. ú.
Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
16. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelového
vedení NN v celkové délce cca 15 bm do-na částech pozemků p. č. 67/5, p. č. 68/1, p. č. 69/2
a p. č. 114/2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.
s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
17. převod části pozemku p. č. 399/8 o výměře cca 48 m2 v k. ú. Mařatice
18. výpůjčku částí pozemku p. č. 399/8 o výměrách cca 35 m2 a cca 36 m2 v k. ú. Mařatice
19. pronájem nebytových prostor č. 2.19 o výměře 14,61 m2 a č. 2.20 o výměře 31,21 m2,
oba ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 544/1 o výměře do 1 800 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. pronájem části pozemku p. č. 399/23 o výměře cca 8,5 m2 v k. ú. Mařatice
3. pronájem části pozemku p. č. 1307/1 o výměře cca 8,5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. převod části pozemku p. č. 325/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Mařatice

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
649/44/RM/2012
Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem nebytových prostor č. 1.13 o výměře 10,00 m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00
m2 (chodba), č. 1.20 o výměře 5,90 m2 (sklad), č. 1.21 o výměře 13,20 m2 (chladírna), č.
1.22 o výměře 23,00 m2 (sklad), č. 1.23 o výměře 2,20 m2 (sklad), vše o celkové výměře
61,30 m2, vše v I. NP a nebytových prostor č. 2.1 o výměře 14,20 m2 (schodiště), č. 2.2 o
výměře 86,00 m2 (bar), č. 2.3 o výměře 11,50 m2 (kancelář), č. 2.4 o výměře 5,30 m2
(chodba), č. 2.5 o výměře 10,50 m2 (WC muži), č. 2.6 o výměře 11,00 m2 (WC ženy), č. 2.7
o výměře 42,40 m2 (salonek), č. 2.8 o výměře 13,40 m2 (salonek), č. 2.9 o výměře 6,40 m2
(salonek), č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restaurace), č. 2.11 o výměře 58,60 m2 (restaurace), č.
2.12 o výměře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13 o výměře 29,80 m2 (přípravna), č. 2.14 o
výměře 21,00 m2 (kuchyň), č. 2.15 o výměře 25,70 m2 (kuchyň), č. 2.16 o výměře 45,60 m2
(kuchyň), č. 2.17 o výměře 7,30 m2 (sklad), č. 2.18 o výměře 20,40 m2 (chodba), č. 2.19 o
výměře 19,10 m2 (chodba), č. 2.20 o výměře 16,10 m2 (sklad), č. 2.21 o výměře 18,70 m2
(sklad), č. 2.22 o výměře 19,50 m2 (šatna), č. 2.23 o výměře 19,50 m2 (šatna), č. 2.24 o
výměře 26,60 m2 (místnost) a č. 2.25 o výměře 12,00 m2 (šatna), vše o celkové výměře
631,40 m2, vše ve II. NP, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; s
možností budoucího pronájmu nebytových prostor č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba
vinárna), č. 1.16 o výměře 51,70 m2 (vinárna), č. 1.17 o výměře 2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o
výměře 3,70 m2 (WC muži), č. 1.19 o výměře 2,20 m2 (úklid), vše o celkové výměře 64,00
m2, vše v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
650/44/RM/2012
Výpovědi z nájmu bytu
I. Rada města schvaluje
1. Výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb.; občanský
zákoník, v platném znění, a dle důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
651/44/RM/2012
Zveřejnění záměru na převod bytů
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na převod bytu č. 503/08 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s
WC, sklepní kóje), o výměře 29,07 m2, umístěného ve III.NP, ve vchodě č.p. 503, 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 2907/194507 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 2907/194507 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; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč;
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. 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, přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč, dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
652/44/RM/2012
Vyhodnocení záměrů na nájem bytů
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města, uzavření smlouvy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 6, o velikosti 3+1, o výměře bytu 88,54 m2, umístěného ve III. NP domu
č.p. 432, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší
nabídce předplaceného nájemného; s XX
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 3, o velikosti
1+1, výměře bytu 47,81 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, s
žadateli v tomto pořadí: 1. XX 2. XX
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
653/44/RM/2012/1
Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyslovení souhlasu s dohodou o výměně bytu č. 23, o velikosti 1+1, o výměře 30,25 m2,
nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, za volný byt č. 2,
o velikosti 1+1, o výměře 30,25 m2, nacházející se v I. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky,
Uherské Hradiště, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že nájemkyně stávající
byt č. 23, v domě č.p. 745, vrátí městu Uherské Hradiště.
2. Vyslovení souhlasu s dohodou o výměně bytu č. 1, o velikosti 2+1, o výměře 88,70 m2,
nacházející se v I. NP domu č.p. 611, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště, za přiměřený
volný byt o velikosti 2+1 nebo 3+1, z důvodu nevyhovujícího technického stavu bytu, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že nájemkyně stávající byt č. 1 v domě č.p.
611, vrátí městu Uherské Hradiště.
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1+1, výměře 53,20 m2, umístěný v I. NP
domu č.p. 371, ul. Jana Blahoslava, Uherské Hradiště a to na dobu určitou do 31. 12. 2013.
4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1, výměře 88,10 m2, umístěný ve II.
NP domu č.p. 455, ul. Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště, a to na dobu určitou 1 roku.

[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
653/44/RM/2012/2
Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1 (případně větší byt o velikosti 1+1) na
dobu určitou 2 roky, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě po dobu zaměstnaneckého
poměru.
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
654/44/RM/2012
Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na
částech pozemků p. č. 295/1 v délce cca 120 bm a p. č. 295/2 v délce cca 60 bm, oba v k. ú.
Uherské Hradiště, pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s.; dle přiloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v důvodové zprávě
[ Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
655/44/RM/2012
Nakládání s bytovým fondem - Slovácké divadlo
I. Rada města schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v objektu Mariánské náměstí č.p. 123, Uherské
Hradiště s paní Evou Kubaczkovou, s výší nájmu 50,- Kč/m2, a to na dobu určitou od
1.6.2012 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]
656/44/RM/2012
Vyhodnocení zimní údržby
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby za zimní období 2011/2012.

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

657/44/RM/2012
Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu "Samostatná cyklistická stezka v ulici
Sokolovská v Uherském Hradišti" mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 708
91 320 zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace na základě
zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 a městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, IČ: 002 91 471 dle přiloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
658/44/RM/2012
Cyklistická akce pro děti "Tour de Kids"
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a společností Alfa Events,
s.r.o., Měšická 276, Tábor, IČ 281 32 611 při pořádání cyklistické akce pro děti Tour de Kids
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti dle přiloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
659/44/RM/2012
Revitalizace sídliště Tůně - předložení žádosti o dotaci v rámci IPRM
I. Rada města schvaluje
postoupení žádosti města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 5.2a) Revitalizace veřejných
prostranství, ke spolufinancování projektu "Revitalizace sídliště Tůně" Centru pro regionální
rozvoj, pobočka pro NUTS 2 Střední Morava, Olomouc.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
660/44/RM/2012
Veřejná zakázka - KST
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení o podlimitní veřejné zakázce "Snížení rizika povodní Rozšíření a modernizace varovného a informačního systému provozovaného městem Uherské
Hradiště, I. část Rozšíření varovného informačního systému". Vybraný uchazeč: PWS Plus
s.r.o., IČ 283 05 795, se sídlem Luční čtvrt 1867, Staré Město s nabídkovou cenou 2.099.550
Kč bez DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. PWS
Plus s.r.o., IČ 283 05 795, se sídlem Luční čtvrt 1867, Staré Město.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě nebo
neposkytne řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odst. 4 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí, příp. třetí
v pořadí).

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
661/44/RM/2012
Návrh na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243, Uh.
Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 202 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243,
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:
1. Naďa Malinová a Antonín Malina,
2. Jindřiška Hegedüšová a Miroslav Hegedüš,
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
662/44/RM/2012
Vyřazení uchazeče z konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy UNESCO
I. Rada města vyřazuje
na návrh konkursní komise uchazeče Mgr. Karla Hanzu, Ph.D., (uvedené údaje dle
přihlášky) z konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy UNESCO,
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, z důvodu nesplnění
stanovené podmínky - doložení předpokladů pro výkon funkce stanovených zvláštním
právním předpisem.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
663/44/RM/2012
Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Obchodní akademií, Vyšší
odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ
603 71 731 se sídlem Uherské Hradiště, Nádražní 22, PSČ 686 01 a městem Uherské Hradiště
jako partnerem v rámci realizace dotačního projektu "Inovace výuky odborných předmětů
praxí ve firmách a institucích".
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
664/44/RM/2012
Převzetí záštity místostarosty Ing. Blahy
I. Rada města souhlasí
s převzetím záštity místostarostou Ing. Stanislavem Blahou nad konáním 3. Slovácké benefice
Karla Rachůnka, která proběhne ve dnech 1. - 2. června 2012 v Uherském Hradišti a Starém
Městě.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
665/44/RM/2012
Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
při dodržení podmínek tisku daných obecně závaznou vyhláškou č. 10/2004 o užívání
symbolů města Uherské Hradiště s použitím historického znaku města na propagační
materiály 16. ročníku veterán rallye s názvem "Veteráni moravským Slováckem", kterou
pořádá Slovácký veteran car club Uherské Hradiště.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
666/44/RM/2012
Zpráva o činnosti komisí rady města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise finanční, komise pro oblast vzdělávání a místních komisí za I.
čtvrtletí 2012
[ Hlasování: Pro: , Proti: , Nehlasoval: , Zdržel se: , Usnesení bylo: ]
667/44/RM/2012
Převzetí záštity místostarosty Mgr. Evžena Uhra
I. Rada města souhlasí
s převzetím záštity místostarostou Mgr. Evženem Uhrem nad konáním akce
pro mládež "Otázky a otazníky", která proběhne dne 16. května 2012 v Uherském Hradišti

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

