PŘEHLED USNESENÍ
56. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 5.10.2012

817/56/RM/2012 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Rada města bere na vědomí
1. Informace o přípravě Rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2013 a
Rozpočtového výhledu města na období let 2014 až 2018.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Vladimíru Mošťkovi
1. Upravit návrh rozpočtu města na rok 2013 a rozpočtový výhled do roku 2018 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravený návrh
rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2013 předložit radě města na její
schůzi.
Termín: 13.11.2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

818/56/RM/2012/1 Rozbory hospodaření příspěvkových a spolupracujících organizací za I.
pololetí 2012
I. Rada města schvaluje
1. Ing. Vlastimilu Skálovi odměnu ve výši jednonásobku průměrného měsíčního platu v
prvním pololetí 2012 za technickou pomoc při výstavbě aquaparku.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

818/56/RM/2012/2 Rozbory hospodaření příspěvkových a spolupracujících organizací za I.
pololetí 2012
I. Rada města bere na vědomí
1. dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v I. pololetí 2012,
2. dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací v I. pololetí 2012,
3. dosažené výsledky hospodaření obchodních společností s významným podílem města a
obecně prospěšných společností za rok 2011.
II. Rada města schvaluje
1. výplatu záloh na roční odměny 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, dle
předloženého návrhu,
2. příspěvkové organizaci Knihovna Beneše Buchlovana, příspěvková organizace pořízení
investice 3M SelfCheck ve výši 451,8 tis. Kč, za účelem samoobslužné výpůjčky položek
knihovního fondu. Náklady budou uhrazeny z investičního fondu organizace,
3. odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace ve znění dle přílohy.
III. Rada města ruší
1. bod č. 7 odst. I. Rada města schvaluje usnesení Rady města Uherské Hradiště č.
780/53/RM/2012 ze dne 28. srpna 2012 ve znění: Příspěvkové organizaci Knihovna B.B.
Buchlovana pořízení investice 3M SelfCheck ve výši 351,8 tis. Kč, za účelem samoobslužné
výpůjčky položek knihovního fondu. Náklady budou uhrazeny z investičního fondu
organizace.
IV. Rada města souhlasí
1. s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Základní škola
UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, Základní
škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace a

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace v celkové hodnotě Kč 166 150,-dle důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

819/56/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v délce 3,37 bm do-na části pozemku p. č.
3164/104 v k. ú. Mařatice (délka VB stanovena dle GP č. 2322-215/2011), pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
2. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v délce 125 bm do-na části pozemku p. č.
1685/2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště (délka VB stanovena dle GP č. 739-142/2012),
pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za
jednorázovou úhradu 30 Kč/bm + aktuální sazba DPH
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového nadzemního vedení VN
nad části pozemků p. č. 3015/7 v délce cca 2 bm, p. č. 3015/93 v délce cca 2 bm, p. č. 3039/3
v délce cca 2 bm, p. č. 3150/5 v délce cca 7 bm a v umístění 1 ks sloupu VN do-na části
pozemku p. č. 3015/93, 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 a 1.000 Kč/m2 (sloup) + aktuální sazba DPH
4. pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře 28 m2 v k. ú. Mařatice, panu Přemyslu
Hájkovi; s výší nájmu 5.000 Kč/rok; na dobu určitou do doby možné rekonstrukce
komunikace v dané lokalitě nebo po dobu životnosti stavby domu č. p. 81, Kordon, 686 05
Uherské Hradiště; za účelem zřízení předzahrádky a umístění vstupu do domu; žadatel rovněž
uhradí náhradu za bezesmluvní užívání ve výši 10.000 Kč (2 roky zpětně)
5. pronájem parkovacího stání č. 16 o výměře 13 m2 včetně zpevněné plochy o výměře 16
m2, ulice Stonky, Uherské Hradiště, JUDr. Jaroslavu Blatnému; s výší nájmu 300 Kč/měsíc +
aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 30.09.2013, nejdéle však po dobu existence
současného trvalého bydliště v lokalitě Stonky; za účelem parkování osobního vozidla

6. pronájem pozemku p. č. 170/3 o celkové výměře 4 108 m2 v k. ú. Javorovec, společnosti
FYTO, spol. s r. o.; s výší nájmu 695 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s
jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října běžného roku; za účelem využití pozemků
pro zemědělskou činnost
7. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2009/817/SMM uzavřené dne 24.08.2009
mezi městem Uherské Hradiště a společností FYTO, spol. s r. o., spočívajícího v aktualizaci
předmětu nájmu, a to změny pronajímaných pozemků v k. ú. Mistřice I. z celkové výměry
150 583 m2 na celkovou výměru 420 056 m2 (dle přesné specifikace pozemků uvedené v
důvodové zprávě) a s tím související změně výše nájemného z částky 29.654 Kč/rok bez DPH
na částku 71.756 Kč/rok bez DPH
8. uzavření Dohody o náhradě za bezesmluvní užívání pozemků a částí pozemků v k. ú.
Mistřice I. (celkem o výměře 269 473 m2) a v k. ú. Javorovec (pozemek p. č. 170/3 o celkové
výměře 4 108 m2) v období od 01.01.2010 do 31.12.2011, mezi městem Uherské Hradiště a
společností FYTO, spol s r. o.; celková výše náhrady činí 85.594 Kč + aktuální sazba DPH
9. 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. 2045/2 v délce cca 13 bm a p. č. 2046/1 v délce cca 12 bm, oba v
k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s.
r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nadzemního kabelového vedení
NN v délce cca 12 bm nad částí pozemku p. č. 575/10 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
11. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nadzemního kabelového vedení
NN v délce cca 34 bm nad částí pozemku p. č. 2065/2 a v umístění nové kabelové skříně
včetně nového kabelového vedení NN do-na části pozemku p. č. 2065/2 v délce cca 5 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 a 1.000 Kč/m2 (skříň) +
aktuální sazba DPH
12. výpůjčku části pozemku p. č. 670/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Lence
Bršlicové; na dobu určitou po dobu provozování restaurace v budově č. p. 274, třída Maršála
Malinovského, Uherské Hradiště; za účelem umístění přístupového chodníku sloužícího jako
bezbariérový přístup na zahrádku restaurace "U Šarika" a současně do dětského koutku

II. Rada města uděluje
1. souhlas s umístěním sídla provozovny v budově č. p. 1057, Na Rybníku, Uherské Hradiště,
společnosti Zimní stadion UH s. r. o.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prominutí nájemného v celkové výši 30.000 Kč za období září 2011 - prosinec 2011, na
základě Nájemní smlouvy č. 2005/473/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne
01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Josefem Jaškem
IV. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prominutí nájemného v celkové výši 50.640 Kč za období září 2011 - prosinec 2011, na
základě Nájemní smlouvy č. 2005/473/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne
01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Josefem Jaškem
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

820/56/RM/2012/1 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 518,41 m2 v I. PP a nebytových prostor o
celkové výměře 38,84 m2 v I. NP (včetně movitého majetku), vše v budově č. p. 951, náměstí
Míru, Uherské Hradiště (kino Hvězda), a to dle přesné specifikace nebytových prostor a
movitého majetku uvedené v důvodové zprávě, společnosti TORACO s. r. o.; dle přiloženého
návrhu Nájemní smlouvy v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

820/56/RM/2012/2 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. převod movitého majetku (dle přesné specifikace movitého majetku uvedené v důvodové
zprávě) Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací; za celkovou
kupní cenu ve výši 187.000 Kč včetně DPH
2. výpůjčku části pozemku p. č. 575/10 o výměře 15 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, paní
Olze Vytopilové; na dobu určitou po dobu existence stavby garáže na části pozemku p. č. 510
v k. ú. Míkovice nad Olšavou; za účelem vybudování a umístění zpevněného vjezdu a sjezdu
k novostavbě garáže s pergolou
3. pronájem nebytových prostor č. 1.30 o výměře 33,65 m2 a č. 1.31 o výměře 3,40 m2, oba v
I. NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, panu Stanislavu Bobkovi a paní
Yvetě Kunčarové; s výší nájmu 3.500 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 zřízení a provozování pánského kadeřnictví
4. pronájem nebytového prostoru č. 1.3 o výměře 37 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice
Prostřední, Uherské Hradiště, společnosti CHEMIVA s. r. o.; s výší nájmu 2.000 Kč/m2/rok +
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem prodeje
značkové obuvi
5. pronájem nebytových prostor č. 1.06 o výměře 74,85 m2, č. 1.08 o výměře 7,07 m2, č. 1.09
o výměře 2,77 m2, č. 1.10 o výměře 2,77 m2, č. 1.11 o výměře 14,35 m2, č. 1.12 o výměře
9,90 m2, č. 1.13 o výměře 1,10 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,80 m2 a č.
1.16 o výměře 1,35 m2, vše o celkové výměře 117,31 m2, vše v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společnosti VÁCLAV HRABEC s. r. o.; s výší nájmu
700 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem provozování bufetu
6. pronájem nebytových prostor č. 1.20 o výměře 83,00 m2 a č. 1.17 o výměře 34,80 m2, oba
v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společnosti M.I.S.S., spol. s
r. o.; s výší nájmu 550 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláří pro činnost společnosti M.I.S.S., spol. s r. o.
7. pronájem části pozemku p. č. 660/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Davidu
Mikulčíkovi; s výší nájmu 10.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování jednoho parkovacího stání pro osobní
automobil s tím, že při úpravě terénu bude zachována funkčnost stávající dešťové vpusti;
parkovací místo nebude blokováno zábranou a bude dodržena podmínka OD uvedená v
důvodové zprávě

8. prominutí nájemného ve výši 496 Kč za dny 22.05.2012, 23.05.2012 a 28.05.2012 z
důvodu uzavření prodejny po dobu rekonstrukce stupaček a montáže vodoměru v souvislosti s
rekonstrukcí objektu č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, na základě Smlouvy o
nájmu nebytových prostor uzavřené dne 02.06.2009 mezi městem Uherské Hradiště a paní
Janou Heinzovou
9. pronájem části fasády štítové stěny budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště o
výměře 3 m2, paní Zuzaně Fábry; s výší nájmu 5.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění reklamní tabule s názvem
"Zahrádky" s tím, že vzhled a umístění reklamní tabule bude odsouhlasen odborem APR
II. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.02.2005 mezi městem
Uherské Hradiště a paní Janou Majzlíkovou - CK INTOUR, týkající se pronájmu nebytových
prostor o celkové výměře 28,00 m2 v I. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště; výpovědí ke dni 31.12.2012
2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené
dne 24.05.2007 mezi městem Uherské Hradiště a společností GEMCO, s. r. o., týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 228,39 m2 ve III. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.12.2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

821/56/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města III.
I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.06.2012 mezi městem
Uherské Hradiště a panem Romanem Kubinou, týkající se pronájmu nebytových prostor o
celkové výměře 64,00 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště;
dohodou ke dni uzavření nové nájemní smlouvy se Sdružením fyzických osob Stará Radnice
Kubina - Kroča
2. pronájem nebytových prostor č. 1.13 o výměře 10,00 m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00
m2 (chodba), 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), 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 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 ve II. NP, vše o celkové výměře 756,70 m2, vše v budově č.
p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, Sdružení fyzických osob Stará Radnice Kubina Kroča, a to Romanu Kubinovi a Petru Kročovi; s výší nájmu 10.000 Kč/měsíc, 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 restaurace a stylové moravské vinárny
II. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem částí pozemků st. p. č. 25/7 o celkové výměře 55 m2, p. č. 1556 o
celkové výměře 19 m2, p. č. 1548 o celkové výměře 27 m2 a části pozemku st. p. č. 25/21 o
výměře 650 m2, vše o celkové výměře 751 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, paní Ireně
Brimové; panu Martinu Hanákovi; společnosti KOVOKON Popovice s. r. o.; Ing. Pavlu
Koželuhovi; panu Radimu Koželuhovi; Ing. Janu Ksiazkiewiczovi; manželům Ing. Rostislavu
a Ing. Janě Látalovým; manželům Ing. Ivanu a Ing. Zdence Chrástkovým pro paní Dobromilu
Foltýnovou, za účelem provozování placeného parkoviště s podmínkou zajištění a přesného
vyznačení 2 bezplatných parkovacích míst pro osoby tělesně postižené a zajištění 6 kusů karet
pro parkování, které budou sloužit pro potřeby Klubu kultury; rovněž s podmínkou sladění
režimu provozu placeného parkoviště s ostatními placenými parkovišti ve městě Uherské
Hradiště dle podmínek OD (pondělí - pátek od 6,00 hodin do 18,00 hodin; sobota od 6,00
hodin do 12,00 hodin); nedodržení výše uvedených podmínek je považováno za hrubé
porušení nájemní smlouvy
2. souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 1.43 o výměře 19,55 m2, č. 1.44 o výměře
20,12 m2 a č. 1.60 o výměře 14,65 m2, vše v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, pro společnost VÁCLAV HRABEC s. r.
o.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

822/56/RM/2012 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění

1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení sestávajícího
se z optického kabelu na částech pozemků p. č. 378/10 v délce cca 2 bm, p. č. 378/11 v délce
cca 52 bm, p. č. 378/17 v délce cca 48 bm, p. č. 378/18 v délce cca 20 bm, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., zastoupena společností VYDIS a.
s.
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování horkovodní přípojky na částech pozemků p. č. 653/39 v délce cca 35
bm a p. č. 653/40 v délce cca 65 bm, oba v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s jejími rekonstrukcemi a opravami pro oprávněného CTZ s. r. o.
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
provedení a uložení kanalizace včetně 1 kusu šachty na části pozemku p. č. 1059/62 v délce
cca 20 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
4. převod části pozemku p. č. 581 o výměře cca 220 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
5. směnu částí pozemků p. č. 400/2 o výměře cca 44 m2 a st. p. č. 329 o výměře cca 41 m2
(cca 14 m2 pod cyklostezkou a cca 27 m2 pod stávajícím chodníkem), vše v k. ú. Mařatice,
vše ve vlastnictví pana Hynka Michálka, za část pozemku p. č. 2065/94 o výměře cca 14 m2 v
k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění zemního kabelového vedení NN
do-na částech pozemků p. č. 325/4 v délce cca 4 bm, p. č. 325/113 v délce cca 4 bm a p. č.
2048/2 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.
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení metalického kabelu v délce cca
56 bm, včetně 2 kusů HDPE trubek 40 mm, na části pozemku p. č. 800/384 v k. ú. Mařatice,
pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., zastoupena společností SITEL, spol. s r. o.
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení vodovodního litinového potrubí DN 80 mm v celkové délce cca 33 bm do-na části
pozemku p. č. 653/19 v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za
účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí pro
oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
9. převod pozemků st. p. č. 2375 o celkové výměře 1 933 m2 a st. p. č. 2374 o celkové
výměře 443 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště

10. výpůjčku části pozemku p. č. 1600 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
11. převod pozemku p. č. 157/2 o celkové výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 154/2 o výměře
cca 7 m2, oba v k. ú. Míkovice nad Olšavou
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3164/87 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Mařatice
2. výpůjčku části pozemku p. č. 323/3 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Sady
3. pronájem nebo výpůjčku dvou přístupových schodišť umístěných na části pozemku p. č.
165 v k. ú. Uherské Hradiště, která jsou součástí stavby "Cyklistická stezka Velehradská - Uh.
Hradiště"
4. převod části pozemku p. č. 1600 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

823/56/RM/2012 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 2153/77 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
2. pronájem části pozemku p. č. 2153/77 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
3. výpůjčku části pozemku p. č. 761/1 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu v souvislosti se
stavbou energetického zařízení označeného jako "Přeložka podzemního vedení NN" na
pozemcích p. č. 759/3 a p. č. 761/1, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské
Hradiště a společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.

5. pronájem nebytových prostor č. 1.60 o výměře 29,39 m2, č. 1.61 o výměře 2,25 m2, č. 1.62
o výměře 2,30 m2, č. 1.63 o výměře 3,94 m2, č. 1.64 o výměře 2,55 m2 a č. 1.65 o výměře
1,15 m2, vše o celkové výměře 41,58 m2, vše v I. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště
6. pronájem nebytových prostor č. 3.02b o výměře 37,13 m2, č. 3.32 o výměře 19,05 m2, č.
3.33 o výměře 22,37 m2, č. 3.34 o výměře 17,76 m2, č. 3.36 o výměře 19,37 m2, č. 3.37 o
výměře 22,75 m2, č. 3.38 o výměře 4,05 m2, č. 3.40 o výměře 1,35 m2, č. 3.41 o výměře 1,35
m2, č. 3.42 o výměře 2,00 m2, č. 3.43 o výměře 1,35 m2, č. 3.44 o výměře 2,04 m2, č. 3.45 o
výměře 19,15 m2, č. 3.46 o výměře 14,55 m2, č. 3.47 o výměře 17,10 m2 a č. 3.48 o výměře
27,02 m2, vše o celkové výměře 228,39 m2, vše ve III. NP budovy č. p. 1531, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště
7. pronájem nebytových prostor č. 1.32 o výměře 29,75 m2 a č. 1.33 o výměře 4,50 m2, oba v
I. NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

824/56/RM/2012 Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Zaslání písemné výstrahy podle § 711, odst. 2, písm. a), zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění; manželům Pavlovi a Haně Křivákovým
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

825/56/RM/2012 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
I. Rada města stanovuje
s účinností od 1.1.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností v přiloženém
znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

826/56/RM/2012 Schválení uzavření smlouvy o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra České republiky
I. Rada města schvaluje
změnu usnesení rady města č. 803/53/RM/2012 ze dne 28.08.2012, a to následovně:
Původní znění:
"Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám.
19, PSČ 686 70, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471 a Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra České republiky, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 471 14 304,
DIČ CZ47114304, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti čerpání položek Programu
prevence, určené pro specifické skupiny pojištěnců Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky ohrožených charakterem vykonávané práce v roce 2012, dle přiloženého
návrhu."
Nové znění:
"Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám.
19, PSČ 686 70, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471 a Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra České republiky, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 471 14 304,
DIČ CZ47114304, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti čerpání položek Programu
prevence, určené pro specifické skupiny pojištěnců Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky ohrožených charakterem vykonávané práce v roce 2012, v původním znění,
tedy včetně čl. III, odstavce 3 a 4, dle přiloženého návrhu."
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
827/56/RM/2012 Darování jízdních kol obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku
I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se
sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 68670 jako dárcem a společností Kola
pro Afriku obecně prospěšná společnost, IČ 29397596, se sídlem 28. října 437, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 70900 jako obdarovaným, dle návrhu v příloze. Předmětem darovací
smlouvy je darování 22 ks jízdních kol pocházejících ze ztrát a nálezů.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
828/56/RM/2012 Smlouva o udělení svolení a poskytnutí licence k užití autorského díla
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o udělení svolení a poskytnutí licence k užití autorského díla mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské
Hradiště, PSČ 68670 a panem Petrem Pospíškem, IČ 88553418, se sídlem Kopánky 1728,

Staré Město, PSČ 68603, dle návrhu v příloze.
Předmětem smlouvy je bezplatné udělení svolení a poskytnutí výhradní licence městu k užití
autorského díla - ikon a dalších grafických prvků Portálu sociálních služeb.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
829/56/RM/2012 Nevýhradní licenční smlouva o užití dat Zeměměřického úřadu
I. Rada města schvaluje
uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití dat mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ
68670 a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, IČ 60458500, se sídlem Pod Sídlištěm
9, Praha 8, PSČ 18211, dle návrhu v příloze.
Předmětem smlouvy je poskytnout městu oprávnění k výkonu práva užití státního mapového
díla (ZM10 - barevná), databází Geonames a Data200 ve formě digitálního produktu. Cena za
poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít státní mapové dílo (ZM10 - barevná) činí 1.377 Kč,
databáze Geonames a Data200 se poskytují bezplatně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
830/56/RM/2012 Pravidla pro prodej výpočetní a komunikační techniky
I. Rada města vydává
s účinností od 01.11.2012 Pravidla pro prodej výpočetní a komunikační techniky dle návrhu v
příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
831/56/RM/2012 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS Radnice VERA
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS Radnice VERA mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské
Hradiště, PSČ 68670 a společností VERA, spol. s r. o., IČ 62587978, DIČ CZ62587978, se
sídlem Klicperovo náměstí 39, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 50351, dle návrhu v příloze.
Předmětem dodatku č. 5 je podpora nově pořízených částí IS Radnice VERA - Rozhraní EPO
a agendy Sociální kurátor. Navýšení roční platby za podporu těchto částí IS činí 28.416 Kč
bez DPH, 34.099 Kč včetně DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

832/56/RM/2012 Schválení termínů svatebních obřadů
I. Rada města schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, následující termíny svatebních obřadů pro I. pololetí r. 2013 :
leden
12.01.2013
26.01.2012
únor
09.02.2013
16.02.2013
březen
09.03.2013
23.03.2013
duben
06.04.2013
20.04.2013
11.05.2013
květen
25.05.2013
červen
08.06.2013
22.06.2013
2. podle § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, budovu
Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště jako místo
určené pro uzavírání manželství.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
833/56/RM/2012 Memorandum o společném postupu pořádání masových běhů na území
města
I. Rada města schvaluje
uzavření Memoranda o společném postupu pořádání masových běhů na území města Uherské
Hradiště mezi Českým atletickým svazem, sídlem Diskařská 100, 169 00 Praha 6 a městem
Uherské Hradiště, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
834/56/RM/2012 Smlouva o spolupráci na akci Slovácký běh
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia Uherské
Hradiště, občanské sdružení, se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46956808 na
pořádání sportovní akce Slovácký běh, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

835/56/RM/2012 Jmenování ředitele ZŠ UNESCO Uh. Hradiště, včetně stanovení platu
I. Rada města jmenuje
Mgr. Jana Vorbu, ředitelem Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, příspěvková organizace, na dobu určitou 6 let - od 1. listopadu 2012 do 31.
října 2018.
II. Rada města schvaluje
řediteli Základní školy UNESCO Mgr. Janu Vorbovi od 1. listopadu 2012 plat dle
předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
836/56/RM/2012 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 10079346 o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
002 91 471 jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 000 20 729, na akci "Regenerace
urbanizované krajiny - revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště", ve výši
51.491,20 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
837/56/RM/2012 Doplnění člena dozorčí rady společnosti Rochus Park o.p.s., jmenování
JUDr. Dany Šilhavíkové
I. Rada města jmenuje
JUDr. Danu Šilhavíkovou, za člena dozorčí rady společnosti Park Rochus o.p.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
838/56/RM/2012 Veřejná zakázka OIN: STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY UH MAŘATICE
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "STEZKA PRO PĚŠÍ A
CYKLISTY UH. HRADIŠTĚ - MAŘATICE", provedeného podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit
4. Vybraný uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, s
nabídkovou cenou 1.196.662 Kč bez DPH (1.435.994 Kč včetně DPH).
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem STRABAG a.s., IČ: 60838744.

II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případného dodatku ke smlouvě uzavřené s vybraným
uchazečem dle b. I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
839/56/RM/2012 Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby "Stezka pro pěší a cyklisty Uh. Hradiště Mařatice" mezi Městským úřadem Uherské Hradiště, stavebním odborem, Masarykovo nám.
19, 686 70 Uherské Hradiště a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
840/56/RM/2012 Požadavky místní komise Sady
I. Rada města bere na vědomí
informaci o doplnění požadavků MK Sady, týkajících se chodníku Východ-Sady a kanalizace
na Jordálce
II. Rada města ukládá
1. Ing. Karlovi Leciánovi
1. předložit radě města návrh na řešení majetkoprávních vztahů v trase plánovaného chodníku
spojujícího sídliště Východ a ul. Pod Lipkami Sady vč. stanoviska MK Sady
Termín: 31.12.2012
2. Ing. Květoslavovi Fryštákovi
1. předložit radě města návrh realizace kanalizace v ul. Na Jordálce vč. stanoviska MK Sady
Termín: 31.12.2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

