PŘEHLED USNESENÍ
55. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 17.9.2012

809/55/RM/2012
Smlouvy o výpůjčce předmětů instalovaných v expozici historického vývoje města
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti, příspěvkovou organizací, IČ 000 92 126, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
zast. PhDr. Ivo Frolcem, o výpůjčce sbírkových předmětů pro expozici historického vývoje
města Uherské Hradiště instalovanou v prostorách Slováckého centra kultury a tradic v
Uherském Hradišti.
2. uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a panem Jiřím Pavlicou, nar. 01.12.1953,
bytem Sees 2000, Staré Město o výpůjčce bronzové plastiky - Ceny města Uherské Hradiště
pro expozici historického vývoje města Uherské Hradiště instalovanou v prostorách
Slováckého centra kultury a tradic v Uherském Hradišti.
3. uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a panem Tomášem Šulajem, nar.
07.01.1976, bytem Traplice 100, o bezplatné výpůjčce skleněné plastiky - Ceny Thálie pro
expozici historického vývoje města Uherské Hradiště instalovanou v prostorách Slováckého
centra kultury a tradic v Uherském Hradišti.

[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
810/55/RM/2012
Rozpočtové opatření města č. 07/2012
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 07/2012 spočívající ve snížení plánu na "Cyklostezku Sady-Vésky" v
kapitálových příjmech o 1 217 tis. Kč a v kapitálových výdajích o 2 000 tis. Kč a v zařazení
kapitálových výdajů na "Stezku pro pěší a cyklisty UH - Mařatice" ve výši 2 000 tis. Kč a
souvisejících kapitálových příjmů 1 217 tis. Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 07/2012, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

811/55/RM/2012
Veřejná zakázka OIN: Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ UNESCO
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Rekonstrukce sportovního hřiště
u ZŠ UNESCO", 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. Vybraná varianta: č.1, vybraný
uchazeč: TENNIS Zlín, a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín - Louky, IČ: 46975764, s
nabídkovou cenou 2.168.207 Kč bez DPH (2.601.848 Kč včetně DPH).
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem TENNIS Zlín, a.s, IČ: 46975764.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případného dodatku ke smlouvě uzavřené s vybraným
uchazečem dle b. I.2. tohoto usnesení.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Bronislavě Struhelkové
1.1. předložit návrh na zajištění chybějících finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč při další
změně rozpočtu města.
Termín: 14.11.2012
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
812/55/RM/2012
Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování
staveb inženýrských sítí v k. ú. Uherské Hradiště, a to vodovodní přípojky na části pozemku
p. č. 378/17, kanalizační přípojky na částech pozemků p. č. 378/17, p. č. 378/18 a p. č. 974/5,
plynové přípojky na části pozemku p. č. 378/17 (délky přípojek na jednotlivých pozemcích
jsou stanoveny dle GP č. 1981-124/2012) a přípojky NN na částech pozemků p. č. 667/2, p. č.
289/1 a p. č. 378/18 (délky přípojky na jednotlivých pozemcích jsou stanoveny dle GP č.
1980-124/2012), včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami a údržbou inženýrských sítí, mezi městem Uherské
Hradiště (povinný) a Zlínským krajem (oprávněný), stavba je svěřena k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvková organizace; dle přiloženého
návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene v důvodové zprávě
2. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Chodník v ulici Za Alejí v Uherském Hradiště"
na částech pozemků st. p. č. 931/1 a p. č. 1051/7, z obou pozemků o celkové výměře cca 50
m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště (stavebník) a Zlínským
krajem, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 603 71 790; dle přiloženého návrhu
Smlouvy o právu provést stavbu v důvodové zprávě

II. Rada města neschvaluje
1. uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2011/770/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2,
uzavřené dne 04.10.2011 mezi městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, panem
Martinem Hanákem, společností KOVOKON Popovice s. r. o., Ing. Pavlem Koželuhou,
panem Radimem Koželuhou, Ing. Janem Ksiazkiewiczem, manželi Ing. Rostislavem a Ing.
Janou Látalovými, manželi Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, týkající se pronájmu
pozemků p. č. 1545, p. č. 1546, p. č. 1547, p. č. 1548, p. č. 1549, p. č. 1550, p. č. 1551, p. č.
1552, st. p. č. 25/8 a části pozemku p. č. 653/33, vše v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího
ve změně čl. VI. odst. 1. - posunutí úhrady nájemného ve výši 15.000 Kč/měsíc do
28.02.2013
2. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2011/250/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 15.04.2011 mezi městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, panem
Martinem Hanákem, společností KOVOKON Popovice s. r. o., Ing. Pavlem Koželuhou,
panem Radimem Koželuhou, Ing. Janem Ksiazkiewiczem, manželi Ing. Rostislavem a Ing.
Janou Látalovými, manželi Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, týkající se pronájmu
částí pozemků st. p. č. 25/21 o výměře 1 300 m2, st. p. č. 25/7 o výměře 55 m2 a p. č. 1556 o
výměře 19 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. VI. odst. 1. - posunutí
termínu úhrady nájemného ve výši 1 Kč/měsíc do 28.02.2013
III. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 584/38/RM/2012 ze dne 13.03.2012 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem částí pozemku p. č. 3015/75 o výměrách 1 m2 a 1 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti
Schlote-Automotive Czech s. r. o.; s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění informační tabule a
telefonního sloupku pro otevírání branky
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 13., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2007/615/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.08.2007 mezi městem Uherské Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 v k. ú. Mařatice
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
neuplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2007/615/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.08.2007 mezi městem Uherské Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 v k. ú. Mařatice
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
2. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 14., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2008/172/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 27.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařatice za
kupní cenu ve výši 350 Kč/m2

nové znění:
ZM schvaluje
neuplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2008/172/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 27.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařatice za
kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
3. zrušení usnesení ZM č. 173/12/ZM/2012 ze dne 18.06.2012 v odst. I. v bodě 7., a to ve
znění:
ZM schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (kupující) a společností GG
INTERSTYL, s. r. o. (prodávající), na převod pozemků p. č. 3015/129 o celkové výměře 4
664 m2 a p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2, oba v k. ú. Mařatice, za kupní cenu 350
Kč/m2; a to s podmínkou odstranění zástavního práva smluvního na předmětných pozemcích
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi
městem Uherské Hradiště a společností HOME 4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č.
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o
celkové výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865
m2 a p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci podnikatelského
záměru do 30.09.2014
V. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi
městem Uherské Hradiště a společností HOME 4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č.
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o
celkové výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865
m2 a p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci podnikatelského
záměru do 31.12.2016
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
813/55/RM/2012
Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem částí pozemků p. č. 3015/75 o výměře cca 1 080 m2 a p. č. 3016/76 o výměře cca
279 m2, oba v k. ú. Mařatice
2. převod části stavby komunikace - vjezdu do areálu společnosti Schlote-Automotive Czech
s. r. o., umístěné na části pozemku p. č. 3016/76, který je ve vlastnictví města Uherské
Hradiště a na části pozemku p. č. 3015/38, který je ve vlastnictví společnosti SchloteAutomotive Czech s. r. o., vše v k. ú. Mařatice
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

814/55/RM/2012
Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 4+1, výměře bytu
135,84 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 403, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, s výší
nájemného 50,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek zveřejněných v záměru města, s: 1. Michaelou
Frýsovou, 2. Šárkou a Metodějem Přerovskými,
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 3+1, výměře bytu
130,52 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 404, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, s výší
nájemného 57,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek zveřejněných v záměru města, s: 1. Ing. Libuší
Habartovou, 2. Šárkou a Metodějem Přerovskými,
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
7, o velikosti 1+1, výměře 44,35 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1275, 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. Andreou Veleckou, 2. Anetou
Dvorskou,
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
10, o velikosti 2+1, výměře 58,80 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, bytem 2.
Zdenkou Foltýnkovou,
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 2+kk, výměře 48,40 m2, umístěný v I.
NP domu č.p. 567, ul. Dvořákova, Uherské Hradiště s prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc.,
bytem s výší nájmu 50,--Kč/m2/měsíc, na dobu určitou, po dobu výkonu funkce děkana
Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sídlem v Uherském
Hradišti, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště, bez složení kauce.
6. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, o velikosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, se Stanislavem Jurčíkem, s výší nájmu
43,--Kč/m2/měsíc, na dobu určitou 1 roku.
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 1+1, výměře 27,27 m2, umístěný v I.
NP domu č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, s Jiřím Horákem, s výší nájmu 43,-Kč/m2/měsíc, na dobu určitou 1 roku.
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
816/55/RM/2012
VZ e-Aukce Nákup elektrické energie pro rok 2013-2014
I. Rada města schvaluje
1. provedení veřejné zakázky na výběr budoucího dodavatele elektrické energie pro město
Uherské Hradiště a jeho příspěvkové organizace pro rok 2013-2014 elektronickou aukcí
systémem PROe.biz.
2. Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle §74
Mgr.Evžen Uher, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing.Vladimír Moštěk, vedoucí ekonomického odboru
Ing.Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing.Jindřich Havelka, vedoucí odboru dopravy
Ing.Karel Lecián, vedoucí odboru SMM
Ing. Václav Škrabal, referent odboru investic

Mgr.Josef Botek, tajemník
JUDr.Pavlína Pančochová, vedoucí právního oddělení právního odboru
Tajemník komise: Ing.Vladimír Šenekl, referent odboru SMM
[ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

