PŘEHLED USNESENÍ
49. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 26.6.2012

709/49/RM/2012
Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. změnu usnesení RM č. 584/38/RM/2012 ze dne 13.03.2012 v odst. I. v bodě 3., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
výpůjčku plotu umístěného na části pozemku st. p. č. 444/2 v k. ú. Uherské Hradiště, který
odděluje Základní školu a Mateřskou školu speciální Uherské Hradiště od veřejného
chodníku, Základní škole a Mateřské škole speciální Uherské Hradiště; na dobu určitou po
dobu trvání činnosti Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, p. o. v
budově č. p. 961; za účelem údržby plotu a umístění reklamy
nové znění:
RM schvaluje
výpůjčku plotu umístěného na části pozemku st. p. č. 444/2 v k. ú. Uherské Hradiště, který
odděluje Základní školu a Mateřskou školu speciální Uherské Hradiště od veřejného
chodníku, Základní škole a Mateřské škole speciální Uherské Hradiště, p. o.; na dobu určitou
dvou let ode dne uzavření Smlouvy o výpůjčce; za účelem údržby plotu a umístění reklamy
2. změnu usnesení RM č. 542/36/RM/2012 ze dne 28.02.2012 v odst. I. v bodě 14., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (obdarovaný) a Římskokatolickou
farností Uherské Hradiště (dárce), týkající se darování movitých věcí (dle soupisu mobiliáře
uvedeného v důvodové zprávě), které jsou součástí vybavení kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Mařaticích
nové znění:
RM schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (obdarovaný) a Římskokatolickou
farností Uherské Hradiště (dárce), týkající se darování movitých věcí, dle přiloženého návrhu
Darovací smlouvy v důvodové zprávě
3. změnu usnesení RM č. 646/44/RM/2012 ze dne 09.05.2012 v odst. I. v bodě 7., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje

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)
nové znění:
RM schvaluje
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 přiloženého návrhu Dodatku č. 2 v důvodové zprávě
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodu včetně přípojek na částech
pozemků p. č. 653/32 v délce cca 45 bm, p. č. 653/33 v délce cca 308 bm, p. č. 653/37 v délce
cca 146 bm, p. č. 1447 v délce cca 5 bm, p. č. 653/38 v délce cca 142 bm, p. č. 653/29 v délce
cca 3 bm, p. č. 655/1 v délce cca 11 bm, p. č. 254/1 v délce cca 165 bm, st. p. č. 203 v délce
cca 6 bm, p. č. 653/35 v délce cca 27 bm, st. p. č. 559 v délce cca 32 bm, st. p. č. 560 v délce
cca 23 bm, p. č. 1367 v délce cca 2 bm, p. č. 660/1 v délce cca 12 bm, st. p. č. 588 v délce cca
4 bm, st. p. č. 561 v délce cca 32 bm, p. č. 653/39 v délce cca 22 bm a st. p. č. 681 v délce cca
27 bm, vše v celkové délce cca 1 012 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy, pro oprávněného JMP Net, s. r. o., zastoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.;
dle přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v důvodové
zprávě
5. výpůjčku částí pozemků p. č. 300/56 o výměře 22 m2 a p. č. 300/62 o výměře 26 m2, oba v
k. ú. Uherské Hradiště, společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o.; na dobu určitou do doby
zahájení stavebních úprav komunikace v ul. Průmyslová; za účelem vybudování zpevněné
plochy ze silničních panelů, která rozšíří stávající místní komunikaci a bude sloužit k
bezpečnému míjení nákladních vozidel při navážení druhotných surovin do areálu společnosti
Sběrné suroviny UH, s. r. o. s tím, že žadatel na vlastní náklady opatří zpevněnou plochu
příslušným dopravním značením, které bude zakazovat stání a parkování vozidel na této ploše
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení sestávajícího 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.; za jednorázovou úhradu
200 Kč/bm + 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 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.; 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 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.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
9. pronájem nenasvíceného optického vlákna metropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové
délce 638 bm v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č.
p. 256, Uherské Hradiště (budova Reduty), společnosti INTERNEXT 2000, s. r. o.; s výší
nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
za účelem poskytování telekomunikačních služeb
10. pronájem nenasvíceného optického vlákna metropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové
délce 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), společnosti
INTERNEXT 2000, s. r. o.; s výší nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem poskytování telekomunikačních služeb
11. 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.; za jednorázovou úhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH
12. 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.;
za jednorázovou úhradu 1.000 Kč/m2 (sloup) + aktuální sazba DPH
13. 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.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální
sazba DPH
14. 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, společnosti
Dialdent s. r. o.; s výší nájmu 12.856 Kč/čtvrtletí, 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 zubní ordinace a s podmínkou vzniku společnosti Dialdent s. r. o. do
31.10.2012 (tj. zapsání společnosti v OR do 31.10.2012)
15. ukončení nájemní smlouvy č. S-0100429/SMM uzavřené dne 28.09.2001 mezi městem
Uherské Hradiště a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., týkající se pronájmu částí
pozemků p. č. 3023/68, p. č. 3023/66 a p. č. 399/8, vše v k. ú. Mařatice; výpovědí ke dni
31.10.2012
II. Rada města neschvaluje
1. výpůjčku částí pozemku p. č. 399/8 o výměrách cca 35 m2 a cca 36 m2 v k. ú. Mařatice,
společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o.
2. snížení nájmu o 13% do doby rekonstrukce budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské
Hradiště, na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené
dne 29.03.2002 mezi městem Uherské Hradiště a původně Střední odbornou školou, Středním
odborným učilištěm a Učilištěm služeb a spol. stravování s. r. o., nyní Střední školou služeb s.
r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 380 m2 ve II. NP budovy č.
p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště
III. Rada města uděluje
1. souhlas s umístěním sídla společnosti Dialdent s. r. o. na adrese č. p. 157/8, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště
IV. Rada města bere na vědomí
1. nehodnocení záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 387,06 m2 v I. NP
budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, za účelem zřízení kavárny, a to z
důvodu nedodání nabídky
V. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí částí pozemků p. č. 884/2 o výměře cca 115 m2 a p. č. 892/2 o výměře cca 110 m2,
oba v k. ú. Mařatice od paní Milady Hájkové
2. nabytí oplocení, plotových vrátek a vinné révy, vše na částech pozemků p. č. 884/2 a p. č.
892/2, oba v k. ú. Mařatice od manželů Milady a Antonína Hájkových

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
710/49/RM/2012
Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 653/24 o výměře 5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
RYO VIKTORIA s. r. o.; s výší nájmu 4 Kč/m2/den; na dobu určitou od 04.07.2012 do
30.09.2012; za účelem umístění venkovního posezení
2. pronájem travnatého oploceného fotbalového hřiště o rozměru 50 m x 100 m umístěného na
pozemku p. č. 3058/1 a na částech pozemků p. č. 437/124, p. č. 437/179, p. č. 2054/3, p. č.
3058/3, p. č. 3058/4, p. č. 3058/17, p. č. 3058/27, p. č. 3058/29, p. č. 3058/30, p. č. 3058/31,
p. č. 3058/45 a p. č. 3058/46, vše v k. ú. Mařatice, a to včetně všech jeho součástí a
příslušenství, občanskému sdružení FC Slovácko o. s.; s výší nájmu 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; na dobu určitou
10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy; za účelem využití hřiště pro činnost FC Slovácko o.
s. a s podmínkou, že je nájemce povinen umožnit bezplatné využívání předmětu nájmu:
- Tělovýchovné jednotě Mařatice - Východ, která bude hřiště využívat v době od 17.00 hodin
ve dnech pracovního týdne, dále přes víkendy neomezeně a po vzájemné dohodě i v jiném
časovém rozsahu (Tělovýchovná jednota Mařatice - Východ bude spolupracovat s FC
Slovácko o. s. na opravách a údržbě hřiště)
- základním a středním školám pro výuku tělesné výchovy v předem sjednaném rozsahu
3. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu motorových vozidel
přes část pozemku p. č. 3016/76 o výměře 34 m2 (rozsah věcného břemene je stanoven dle
GP č. 2369-29/2012) v k. ú. Mařatice, pro oprávněného společnost EVPÚ Defence a. s.; za
jednorázovou úhradu 1.700.000 Kč + aktuální sazba DPH
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
711/49/RM/2012
Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p. č. 888/1 v délce cca 4,3
bm, p. č. 888/6 v délce cca 2,6 bm, p. č. 954/8 v délce cca 125,4 bm, p. č. 954/9 v délce cca
6,1 bm, st. p. č. 985 v délce cca 5,1 bm, st. p. č. 2655/1 v délce cca 0,7 bm, p. č. 667/1 v délce
cca 5,4 bm a p. č. 890/2 v délce cca 2,6 bm, vše v celkové délce cca 152,2 bm, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, vše pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s.
2. 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 13 bm do-na části pozemku p. č. 192/2 v k. ú. Sady, pro oprávněného E.ON
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
3. převod částí pozemků p. č. 154/2 o výměře cca 3 m2 a p. č. 155/2 o výměře cca 1 m2, oba
v k. ú. Míkovice nad Olšavou
4. pronájem části pozemku p. č. 2062/1 o výměře cca 76 m2 v k. ú. Mařatice

5. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - uložení kabelového vedení NN v délce cca 30 bm do-na části pozemku p. č.
2065/13 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o.
6. 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 15 bm do-na části pozemku p. č. 840 v k. ú. Sady, pro oprávněného Správu
železniční dopravní cesty, s. o.
7. 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
8. výpůjčku části pozemku p.č. 565/2 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Vésky
9. výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
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
11. převod pozemků p. č. 3015/115 o celkové výměře 1 376 m2 v k. ú. Mařatice a pozemků p.
č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k. ú. Jarošov
u Uherského Hradiště
12. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 387,06 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště, za účelem zřízení kavárny; a to s podmínkami zveřejnění
uvedenými v důvodové zprávě
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. směnu části pozemku p. č. 2153/77 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 1634/118 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Jarošov
u Uherského Hradiště ve vlastnictví pana Vojtěcha Suchánka
2. pronájem části pozemku p. č. 2153/77 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
3. převod části pozemku p. č. 2153/77 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
4. pronájem částí pozemků p. č. 3813/9 a p. č. 3813/4 o celkové výměře 1 834 m2, oba v k. ú.
Kunovice u Uherského Hradiště
5. pronájem části pozemku p. č. 1300/2 o výměře cca 190 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
6. výpůjčku částí pozemků p.č. 3005/49 o výměře cca 24 m2 a p. č. 3006/104 o výměře cca
111 m2, oba v k. ú. Mařatice
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
712/49/RM/2012
Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3023/71 o výměře cca 795 m2 v k. ú. Mařatice, a to za
Podmínek pro převod části pozemku p. č. 3023/71 o výměře cca 795 m2 v k. ú. Mařatice
uvedených v důvodové zprávě
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

713/49/RM/2012
Zveřejnění záměrů na nájem bytů
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na nájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, výměře bytu cca 67,46 m2 (2 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna s WC, pavlač a sklepní kóje), umístěného ve II. NP domu č.p. 41,
ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Záměr města na nájem bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře bytu cca 98,3 m2 (3 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, chodba, spíž, šatna a sklepní kóje), umístěného ve III. NP
domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší
nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
3. Záměr města na nájem bytu č. 4, o velikosti 3+1, výměře bytu cca 81,37 m2 (3 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, šatna a sklepní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul.
Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
4. Záměr města na nájem bytu č. 12, o velikosti 2+1, výměře bytu 74,40 m2 (2 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu č.p. 107, ul.
Otakarova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
714/49/RM/2012
Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.5.2006 na upravitelný byt pro
příjmově vymezené osoby, o velikosti 2+kk, výměře 54,60 m2, umístěný v I. NP domu č.p.
1275, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště s pí Zdeňkou Balíčkovou na dobu určitou dvou let,
dle Pravidel nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 2+1, výměře 92,45 m2, umístěný v I. NP
domu č.p. 397, Moravní náměstí, Uherské Hradiště, s manž. manž. Annou a Emilem
Bumbálkovými na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, o velikosti 1+1, výměře 45,80 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště s manž. Miladou a Jaroslavem
Omelkovými, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+1, výměře 55,09 m2, umístěný v I. NP
domu č.p. 445, ul. Kollárova, Uherské Hradiště s Alenou Vlachynskou, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, výměře 41,80 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště s Davidem Jabůrkem, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
6. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 38, o velikosti 2+1, výměře 52,52 m2, umístěný v 10.
NP domu č.p. 880, ul. Malinovského, Uherské Hradiště s Růženou Helisovou na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 2+1, výměře 57,50 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 503, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště, s Petrem Hromadou na dobu určitou 1
roku, po výpovědi z nájmu bytu, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

8. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, výměře 49,86 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 430, nám. Míru, Uherské Hradiště s Hanou Kotáskovou, a to na dobu určitou 1
roku.
II. Rada města bere na vědomí
1. Výpověď z nájmu bytu č. 12, o velikosti 2+1, výměře 74,4 m2, umístěného ve IV. NP
domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, danou nájemcem bytu Robertem Jankůjem,
ke dni 31.8.2012.
III. Rada města neschvaluje
1. Žádost o snížení nájemného z bytu č. 1, o velikosti 2+1, umístěného v I. NP domu č.p. 431,
ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, z důvodu probíhajících stavebních prací na rozšíření
silnice č. II/497, podanou nájemcem bytu Ing. Peterem Pavlusíkem.
2. Žádost o souhlas s dohodou o výměně bytů - výměna bytu č. 2, o velikosti 4+1 a výměře
130,69 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, za dva menší
byty, a to: byt č. 3, o velikosti 3+1, výměře cca 98 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 41, ul.
Prostřední, Uherské Hradiště, Martina a Kristýnu Bradáčovi a byt č. 2, o velikosti 2+0,
výměře 55,23 m2 umístěný v I. NP domu č.p. 567, ul. Dvořákova, Uherské Hradiště Ing. arch.
Josefa Hajducha a Jana Hajducha.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
715/49/RM/2012
Změna usnesení
I. Rada města schvaluje
1. změnu usnesení RM č. 501/33/RM/2012 ze dne 23.01.2012 v odst. I. v bodě 3., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
pronájem nebytových prostor v I. NP, ve II. NP a ve III. NP budovy č. p. 1057 (ubytovna u
Zimního stadionu), ulice Sokolovská, Uherské Hradiště, společnosti Zimní stadion UH s. r. o.;
s výší nájmu 1 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; na dobu určitou 25 let ode dne podpisu nájemní smlouvy s tím, že žadatel
provede na své náklady rekonstrukci objektu ve smyslu odsouhlasené projektové
dokumentace a po skončení nájmu převede veškeré provedené úpravy (technické zhodnocení
nemovitosti) dle odsouhlaseného rozsahu na město Uherské Hradiště, a to za celkovou částku
1.000 Kč; dle Podmínek pro dlouhodobý pronájem objektu ubytovny u Zimního stadionu v
Uherském Hradišti uvedených v důvodové zprávě
nové znění:
RM schvaluje
pronájem nebytových prostor v I. NP, ve II. NP a ve III. NP budovy č. p. 1057 (ubytovna u
Zimního stadionu), ulice Sokolovská, Uherské Hradiště, společnosti Zimní stadion UH s. r. o.;
s výší nájmu 1 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; na dobu určitou 25 let ode dne podpisu nájemní smlouvy s tím, že žadatel
provede na své náklady rekonstrukci objektu ve smyslu odsouhlasené projektové
dokumentace; dle návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedeného v důvodové
zprávě

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
716/49/RM/2012
Vyhodnocení záměru na nájem bytů PVO
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
7, o velikosti 1+kk, výměře 31 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova v
Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s : 1. Martinou Danielovou 2. Janou
Šebkovou
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
11, o velikosti 1+kk, výměře 40 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova v
Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s: 1. Janou Šebkovou 2.Vlastimilem
Kašným
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
5, o velikosti 2+1, výměře 58 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova v
Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s: 1. Lucií Horákovou 2. Janou
Šebkovou
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
717/49/RM/2012
Přijetí věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi
I. Rada města souhlasí
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Základní škola, Uherské Hradiště, Za
Alejí 1072, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Uherské HradištěJarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace, Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, Klub kultury Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace,
Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace do jejich vlastnictví v celkové
hodnotě Kč 164 272,--dle důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
718/49/RM/2012
Veřejná zakázka OIN - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p.157/8 "ATRIUM"
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení uchazeče ZESS, a.s., IČ 155 47 906, Osvobození ev.č. 89, 687 09 Boršice, z
další účasti v zadávacím řízení na stavební práce pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
č.p. 157/8 "ATRIUM", provedeném podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2), finanční limit 4 a v souladu se zákonem

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to z důvodu neprokázání splnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu.
2. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
č.p. 157/8 "ATRIUM", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2), finanční limit 4 a v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vybraný uchazeč: STAVBY
VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314, s nabídkovou cenou
2.395.000 Kč bez DPH (2.874.000 Kč včetně DPH).
3. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případného dodatku ke smlouvě uzavřené s vybraným
uchazečem dle b. I.3. tohoto usnesení.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
719/49/RM/2012
Veřejná zakázka OIN: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HASIČSKÁ ZBROJNICE MAŘATICE
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÁ ZBROJNICE MAŘATICE", provedeného podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2), finanční limit 4 a
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vybraný
uchazeč: ZESS, a.s., Osvobození ev.č. 89, 687 07 Boršice, IČ: 15547906, s nabídkovou
cenou 1.184.039 Kč bez DPH (1.420.847 Kč včetně DPH).
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ZESS, a.s., IČ: 15547906.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případného dodatku ke smlouvě uzavřené s vybraným
uchazečem dle b. I.2. tohoto usnesení.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
720/49/RM/2012
Veřejná zakázka OIN - JEZUITSKÁ KOLEJ, VÝSTAVNICKÉ PRVKY
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na dodávku pod názvem "JEZUITSKÁ KOLEJ VÝSTAVNICKÉ PRVKY", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2), finanční limit 4 a v souladu se
zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vybraný
uchazeč: DEKOR, spol. s r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice, IČ:16261261 s
nabídkovou cenou 995.000 Kč bez DPH (1.194.000 Kč včetně DPH).
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem DEKOR, spol. s r.o., IČ:16261261.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případného dodatku ke smlouvě uzavřené s
vybraným uchazečem dle bodu I.2. tohoto usnesení.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Bronislavě Struhelkové
1.1. předložit návrh na zajištění chybějících finančních prostředků ve výši 39 000 Kč včetně
DPH při další změně rozpočtu města.
Termín: 28.8.2012
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
721/49/RM/2012
Zápis do kroniky města za rok 2010
I. Rada města bere na vědomí
zápis do kroniky města za rok 2010
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště a paní Hanou Rathúskou, bytem nám.
Republiky 954, Uherské Hradiště, jejímž předmětem bude zpracování zápisu do kroniky
města za rok 2011 za úplatu ve výši 30.000,- Kč dle přiloženého návrhu.
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště a panem Bedřichem Autratou, bytem
Na Příkopě 212, Uherské Hradiště - Míkovice, jejímž předmětem bude zpracování písemného
záznamu o dění v místní části Míkovice za rok 2011 za úplatu 5.000,- Kč dle
přiloženého návrhu.
IV. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště a panem Mgr. Antonínem Staškem,
bytem Květinová 16, Uherské Hradiště - Vésky, jejímž předmětem bude zpracování
písemného záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2011 za úplatu 5.000,- Kč dle
přiloženého návrhu.
V. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Hříbkovi
1.1. zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok 2010
Termín: 31.8.2012
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
722/49/RM/2012
Příprava Letní filmové školy 2012 a záštita města
I. Rada města bere na vědomí
stav příprav Letní filmové školy 2012 v Uherském Hradišti.

II. Rada města schvaluje
záštitu města Uherské Hradiště nad konáním Letní filmové školy 2012 v Uherském Hradišti,
která se uskuteční ve dnech 21. - 28.7. 2012.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
723/49/RM/2012
Hradišťský plenér 2012
I. Rada města schvaluje
1. záštitu města Uherské Hradiště nad IV. mezinárodním malířským sympoziem
"Hradišťský plenér 2012"
2. uzavření kupních smluv, včetně smluv o poskytnutí výhradní licence, na koupi dvou
děl, zhotovených na tomto sympóziu, od každého účastníka za cenu 2.000,- Kč/ks, dle
přiloženého vzoru smlouvy.
II. Rada města souhlasí
s použitím historického znaku města Uherské Hradiště na oficiálních tiskovinách IV.
mezinárodního malířského sympozia "Hradišťský plenér 2012", při dodržení podmínek tisku
daných Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2004 o užívání symbolů města Uherské Hradiště.
III. Rada města bere na vědomí
přiložený statut IV. mezinárodního malířského sympozia "Hradišťský plenér 2012".

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
724/49/RM/2012
Jmenování ředitelů škol zřizovaných městem Uh. Hradiště včetně stanovení platů
I. Rada města jmenuje
Mgr. Vratislava Brokla, ředitelem Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072,
příspěvková organizace, na dobu určitou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.
Mgr. Marii Leitgebovou, ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště,
Větrná 1063, příspěvková organizace, na dobu určitou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.
Mgr. Janu Uherkovou, , ředitelkou Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, na dobu určitou od 1. srpna 2012 do 31.
července 2018.
Bc. Ilonu Močičkovou, ředitelkou Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace, na dobu určitou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.

II. Rada města schvaluje
platy jmenovaným ředitelkám a řediteli škol zřizovaných městem Uherské Hradiště dle
předloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
725/49/RM/2012
Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy UNESCO,
Uherské Hradiště
I. Rada města bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy UNESCO,
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace.
II. Rada města vyhlašuje
konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
726/49/RM/2012
Smlouva o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a o. s. Staroměští šohající na konání
akce
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a Občanským sdružením
Staroměští šohajíci, IČ 227 39 050, sídlem Klukova 830, Staré Město na akci Slovácké léto
konané ve dnech 6.7. 2012 až 15.7.2012 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, dle
předloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
727/49/RM/2012
Zvýšení kapacity mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště,
Větrná 1063, p. o
I. Rada města schvaluje
podání žádosti Krajskému úřadu Zlínského kraje v mimořádném termínu o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení na zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské
škole ze 167 dětí na 187 dětí s účinností od 1.9.2012 u právnické osoby Základní školy a
Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace.
II. Rada města žádá

Krajský úřad Zlínského kraje z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského
zákona, v platném znění, o dřívější účinnost změny a o prominutí zmeškání termínu pro
předložení žádosti.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
728/49/RM/2012
Uzavření dodatku servisní smlouvy se společností DESIGNA
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 Smlouvy na pravidelnou údržbu parkovacího systému uzavřené se
společností DESIGNA Parking & Access s.r.o., IČ: 262 02 018, DIČ: CZ 26202018, se
sídlem Sokolovská 87/95, 180 00 Praha 8, dle přiloženého návrhu. Předmětem dodatku je
zejména rozšíření počtu parkovacích systémů, cena služby je nově stanovena na 74.740 Kč
bez DPH ročně.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
729/49/RM/2012
Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu
I. Rada města schvaluje
uzavření plánovací smlouvy na vybudování veřejné infrastruktury mezi městem Uherské
Hradiště a investory stavby rodinného domu: Ing. Hanou Šuráňovou a Ing. Vladimírem
Šuráňem, dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
730/49/RM/2012
Akce programu regenerace - doplnění
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
využití mimořádného finančního příspěvku pro vítěznou obec v krajském kole soutěže "Cena
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2011" na restaurování dekorativní malby na klenbě
průchodu domu čp. 35, Masarykovo náměstí, k.ú. Uherské Hradiště - 1. etapu ve výši
100 000,- Kč z programu regenerace MPR a MPZ
181 200,- Kč /bez DPH/ z rozpočtu města.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0 , Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]
731/49/RM/2012
Plán odpadového hospodářství
I. Rada města schvaluje
Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště zpracovaný na období let 2012-2016.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

732/49/RM/2012
Změna v komisi RM
I. Rada města odvolává
pana Silvestra Holčíka, nominovaného politickou stranou KDU-ČSL, z funkce člena místní
komise Sady.
II. Rada města jmenuje
pana Josefa Medka, nominovaného politickou stranou KDU-ČSL, členem místní komise
Sady.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
733/49/RM/2012
Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města neschvaluje
vyvěšení moravské vlajky na radnici města Uherské Hradiště dne 5. července 2012.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
734/49/RM/2012
Veřejná zakázka - Technologické centrum obce s rozšířenou působností Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení uchazeče DNS, a.s., Na strži 1702/65, Praha 4, IČ 251 46 441 ze zadávacího
řízení na zakázku Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Technologické centrum,
elektronická spisová služba a vnitřní intergrace úřadu obce s rozšířenou působností
Uherské Hradiště.
2. zrušení výběrového řízení na zakázku Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu obce s
rozšířenou působností Uherské Hradiště.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

