PŘEHLED USNESENÍ
58. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 13.11.2012

856/58/RM/2012 Plnění rozpočtu města za leden až září 2012
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
857/58/RM/2012 Rozpočtové opatření města č. 08/2012 a 09/2012
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 08/2012 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2012 se zvyšují o 3 545,6 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2012, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1
3. Odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350 a Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, ve
znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje
55, využití části svého rezervního fondu ve výši 150 tis. Kč na nákup nábytku a výpočetní
techniky.
5. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní, zvýšení výdajů o 110
tis. Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu "EU
peníze školám" na pořízení interaktivních tabulí, počítačů s příslušenstvím a nábytku. Tzn., že
celkové náklady projektu mohou dosáhnout hodnoty 910 tis. Kč.
6. Příspěvkové organizaci Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí
350, investiční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na rekonstrukci zatékající střechy školy za
podmínky dodržení vnitřních pravidel organizace pro veřejné zakázky.
7. Příspěvkové organizaci Klub kultury Uherské Hradiště, investiční příspěvek ve výši 200 tis.
Kč na pořízení dvou čerpadel do přečerpávací stanice budovy na ul. Hradební č.p. 1198 za
podmínky dodržení vnitřních pravidel organizace pro veřejné zakázky.
8. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, investiční
příspěvek ve výši 200 tis. Kč na vzduchotechniku ve školní jídelně MŠ Husova za podmínky
dodržení vnitřních pravidel organizace pro veřejné zakázky.
II. Rada města souhlasí
1. S přijetím 21 věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská
škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Klub kultury Uherské
Hradiště příspěvková organizace, Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice,
1. máje 55, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková
organizace a Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,

příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 200, příspěvková organizace a Slovácké divadlo, Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, v celkové hodnotě 1 428 453,- Kč dle důvodové zprávy.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 07/2012, provedené radou města dne 17.9.2012 dle
podmínek stanovených zastupitelstvem města
2. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 08/2012, provedené radou města dne 13.11.2012
dle podmínek stanovených zastupitelstvem města.
3. Schválit Rozpočtové opatření č. 09/2012 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2012 má tuto skladbu: viz příloha č. 2
4. Schválit seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
5. Vzít na vědomí informaci dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Dolní Poolšaví o
Závěrečném účtu za rok 2011 a Rozpočtu na rok 2012 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
IV. Rada města ukládá
řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo použít investiční fond své příspěvkové
organizace v roce 2012 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši
400,0 tis.Kč
termín: 31.12.2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
858/58/RM/2012 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Rada města schvaluje
1. Závazné ukazatele plnění rozpočtu pro odbory a útvary městského úřadu, městskou policii,
právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být
příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Schválit Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2013 takto: viz příloha č. 1
2. Schválit Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2014 až 2018 takto: viz
příloha č. 2
3. Schválit Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2013 pro radu
města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.
4. Určit rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města,
který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do
ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
5. Stanovit pro rok 2013 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
paušální částkou ve výši 292,00 Kč/hod.
6. Schválit závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště, platný od 1.1.2013.
7. Schválit uzavření smlouvy se společností Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531,
Uherské Hradiště, IČ 29234387 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 847 900,- Kč,
určené na provozní náklady organizace a údržbu přírodního areálu Park Rochus. Na
reprezentaci projektu a společnosti Park Rochus o.p.s. může být použito 1,5 % poskytnutých

prostředků, v ostatních případech budou dodrženy podmínky vzorové smlouvy pro poskytnutí
dotací, platné pro rok 2013.
8. Schválit uzavření smlouvy se společností Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, Uherské Hradiště Vésky, IČ 269 28 060 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 883 900,- Kč, určené na
provozní náklady organizace v roce 2012. Prostředky budou poskytnuty za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
9. Schválit uzavření smlouvy se společností Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště na poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 2 641 000,- Kč, určené na provoz Městského informačního centra a
Informačního centra mládeže v roce 2013. Prostředky budou poskytnuty za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
10. Schválit uzavření smlouvy se společností Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 546 700,- Kč, určené na provoz Sociální poradny
s azylovým bydlením, ul. Průmyslová 1299, Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty
za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
11. Schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000 000,- Kč společnosti 1. FC
SLOVÁCKO, a.s. , IČ 25597493, Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské
Hradiště, na sportovní činnost mládeže, a to konkrétně :
- na provoz hřišť v Uh. Hradišti - Mařaticích, v Uh. Hradišti - Sadech a na provoz Městského
fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti - na revize, na el. energii, na vodu, na teplo,
na opravy a údržbu (na opravy a údržbu min. 500 000,- Kč),
- na dopravu na tréninky, na dopravu na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na
soustředěních,
- na mzdové prostředky trenérů mládeže,
- na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.
Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2013.
12. Schválit uzavření smlouvy se společností Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, občanské
sdružení, IČ 48505803, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 75 900,- Kč, určené na provozní náklady (tj. energie, opravy,
údržbu a revize) sportovního areálu v Jarošově ve vlastnictví tělovýchovné jednoty.
Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2013.
13. Schválit uzavření smlouvy se společností Sdružení dobrovolných hasičů Vésky,
zastoupené panem Jaroslavem Křivákem, bytem Uh. Hradiště - Vésky, Na Dědině 4, na
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč, určené na zabezpečení hasičské soutěže
"O pohár starosty města". Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
14. Schválit uzavření smlouvy se společností Three Brothers, spol. s r.o., IČ 43003206,
Hlubočepská 35/4, 152 00 Praha 5, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč,
určené na realizaci historického filmu a seriálu s prvky dokumentu a dramatu s tématem
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Prostředky budou poskytnuty za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.

15. Nadaci PORTAL pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových, IČO 65326636,
Masarykovo náměstí 35, 686 01 Uherské Hradiště, neinvestiční dotaci ve výši 100 000,- Kč,
účelově určenou na úhradu nákladů spojených s přípravou publikačního projektu "Vladislav a
Ida Vaculkovi: život a dílo". Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
16. Schválit odepsání 5 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti,
v celkovém objemu 10 838,56 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
17. Vzít na vědomí informaci o odepsání 89 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se
přenesené působnosti, v celkovém objemu 116 837,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
18. Uložit radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2013 v platném
znění. Termín: 31.12.2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
859/58/RM/2012 Plat ředitele příspěvkové organizace Aquapark
I. Rada města stanovuje
řediteli příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště Ing. Jiřímu Durďákovi od 1.
prosince 2012 plat dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
860/58/RM/2012 Návrh odměn a změny platů řed. škol a škol.zařízení
I. Rada města schvaluje
odměny a změny platů ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Uherské Hradiště, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
861/58/RM/2012 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2012
I. Rada města bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin r. 2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
862/58/RM/2012 Smlouva mezi FAČR a městem Uh. Hradiště na pořádámí ME 21 v r. 2015
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy s hostitelským městem o finálové soutěži UEFA UNDER - 21
CHAMPIONSHIP 2013/2015 mezi FOTBALOVOU ASOCIACÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
Diskařská 2431/4, Praha 6 a MĚSTEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Masarykovo nám. 19,
Uherské Hradiště , dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

863/58/RM/2012 Žádost HC Uherské Hradiště o dotaci ve výši 350 tis. Kč.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí neinvestiční dotace Hokejovému klubu, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši
350 000,- Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
864/58/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části oplocení MŠ Husova o výměře 2,50 m2 na části pozemku st. p. č. 985 v k.
ú. Uherské Hradiště (ulice J. E. Purkyně), společnosti FINNO invest s. r. o., 687 11 Topolná
518, IČ 277 40 757; s výší nájmu 5.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění reklamní tabule s tím, že vzhled reklamní
tabule bude odsouhlasen odborem APR a její umístění bude odsouhlaseno Dopravním
inspektorátem Policie ČR
2. pronájem částí pozemků p. č. 3015/75 o výměře 1 080 m2 a p. č. 3016/76 o výměře 279
m2, oba v k. ú. Mařatice, společnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o., Jaktáře 1660, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 270 88 219; s výší nájmu 1 Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem vybudování terénních úprav před areálem společnosti a údržby
pronajatých částí pozemků s tím, že v případě budování chodníku a inženýrských sítí v
předmětné lokalitě v budoucnosti bude příslušná část pozemku pro stavbu připravena, a to
odklizením horní vrstvy (např. kamení) na náklady společnosti Schlote-Automotive Czech s.
r. o.
3.zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu motorových vozidel
přes část pozemku p. č. 3016/76 o výměře 39 m2 v k. ú. Mařatice (rozsah věcného břemene je
stanoven dle GP č. 2346-7/2012), pro oprávněného společnost Schlote-Automotive Czech s. r.
o., Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 270 88 219; za jednorázovou úhradu 10.000 Kč
+ aktuální sazba DPH
4. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10.06.2010 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521,
týkající se pronájmu nebytových prostor č. 1.43 o výměře 19,95 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; dohodou ke dni 31.12.2012
5. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
04.01.2011 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760
01 Zlín, IČ 708 83 521, týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 1.42 o výměře 19,05 m2
v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2012
6. pronájem 1 ks optického vlákna MAN UH o celkové délce 390 bm vedeného v trase
z budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (technická místnost v I. NP) do
technické místnosti Klubu kultury Uherské Hradiště v budově č. p. 256, Uherské Hradiště,
Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Hradební 1198, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 000 92 100; s výší nájmu 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 9 měsíců; za účelem napojení PC na budově č. p. 21 (Jezuitská
kolej) do LAN sítě Klubu kultury Uherské Hradiště

7. převod movitého majetku (dle přesné specifikace movitého majetku uvedené v důvodové
zprávě), Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
IČ 708 83 521, Fakulta multimediálních komunikací, se sídlem Štefánikova 2431, 760 01
Zlín; za celkovou kupní cenu 14.000 Kč včetně DPH
8. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 03.01.2012 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Okresní hospodářskou komorou Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 494 51 197, týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 3.05 o výměře 43,36 m2
ve III. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni
31.12.2012
9. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.03.2006 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Svazem neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Poradenské centrum SNN v ČR,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 750 69 679, týkající se pronájmu
nebytového prostoru o výměře 17 m2 v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2012
10. uzavření Dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě č. 2009/108/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č.
2, uzavřené dne 16.02.2009 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností R. K. Servis, spol. s r. o., Masarykovo náměstí
157/8, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 35 949; spočívajícího ve změně čl. 5. Rozsah plné
moci, který se rozšiřuje o bod m) zastupuje město ve vyřizování závazných stanovisek orgánů
státní památkové péče
11. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního
bankomatu č. sml. ČS v SAP: 6000000834, evid. č. ČS 2003/2310/770, ve znění Dodatku č.
1, uzavřené dne 30.09.2003 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ 452 44 782, týkající se pronájmu části nebytového prostoru (části chodby) o
výměře 2 m2 v I. NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke
dni 31.12.2012
12. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1, č.
2 a č. 3, uzavřené dne 31.12.2001 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Mgr. A Richardem Janouškem, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 337,50 m2 v budově č. p. 35, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve zúžení předmětu pronájmu o nebytový prostor o
výměře 14,80 m2 v I. NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (první
nebytový prostor vlevo)
13. žádost města Uherské Hradiště o udělení souhlasu České republiky, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ
457 97 072 se stavbou přilehlého chodníku, parkoviště a kanalizace v lokalitě Rochus a
vynětí ze zemědělského půdního fondu s následným majetkoprávním vypořádáním pozemků
p. č. 1843/26 o celkové výměře 255 m2 a p. č. 1843/27 o celkové výměře 48 m2, oba v k. ú.
Mařatice
14. pronájem pozemků p. č. 1843/26 o celkové výměře 255 m2 a p. č. 1843/27 o celkové
výměře 48 m2, oba v k. ú. Mařatice od České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 457 97 072;
s výší nájmu 25 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do doby majetkoprávního
vypořádání pozemků; za účelem stavby přilehlého chodníku, parkoviště a kanalizace
v lokalitě Rochus

15. pronájem pozemku p. č. 1864/3 o celkové výměře 10 065 m2 v k. ú. Mařatice od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČ 697 97 111; s výší
nájmu stanovenou právními předpisy ÚZSVM; na dobu určitou 2 roky ode dne podpisu
nájemní smlouvy; za účelem stavby části komunikace a přírodního amfiteátru
16. neuplatnění inflačního navýšení v roce 2013 u nájemních smluv s inflační doložkou
uzavíraných městem Uherské Hradiště
II. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 675/47/RM/2012 ze dne 29.05.2012 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem 1 kusu mikrotrubičky 10 mm v celkové délce 1 080 bm v trase elektro Hofman OTMA, MESIT - MESIT 2 - THERMACUT - Jaktáře, vše v k. ú. Mařatice, společnosti UPC
Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, IČ 005 62 262; s výší nájmu 6
Kč/bm/měsíc + roční inflace + aktuální sazba DPH; na dobu určitou 10 let ode dne uzavření
nájemní smlouvy s roční výpovědní lhůtou; za účelem využití mikrotrubičky k zajištění
veřejné komunikační sítě
2. usnesení RM č. 820/56/RM/2012 ze dne 05.10.2012 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:
RM schvaluje
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., Na Jordálce 424, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 277 45 007; s výší nájmu 2.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem prodeje značkové obuvi
3. usnesení RM č. 782/53/RM/2012 ze dne 28.08.2012 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 138,05 m2 v I. PP a v I. NP budovy č. p. 46,
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, Ing. Janu Borákovi; s výší nájmu 1.500 Kč/m2/rok,
stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit
tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vytvoření regionálního vinařského centra
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. 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, společnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o.,
Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 270 88 219; za celkovou kupní cenu 290.000 Kč +
aktuální sazba DPH
2. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 2., a to
následovně:
původní znění:

ZM schvaluje
směnu částí pozemků p. č. 325/4 o výměře 639 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "c"
o výměře 639 m2) a p. č. 2048/6 o výměře 146 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "e"
o výměře 146 m2), oba o celkové výměře 785 m2, oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za
části pozemků p. č. 1843/1 o výměře 302 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "f" o
výměře 254 m2 a o díl "b" o výměře 48 m2) a p. č. 1843/13 o výměře 65 m2 (dle GP č. 228631/2011 se jedná o díl "g" o výměře 65 m2) a za pozemky p. č. 1809/18 o celkové výměře 40
m2, p. č. 1809/19 o celkové výměře 117 m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, p. č.
1809/21 o celkové výměře 54 m2, p. č. 2048/16 o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové
výměře 22 m2, p. č. 2048/18 o celkové výměře 34 m2 a p. č. 2048/19 o celkové výměře 78
m2, vše o celkové výměře 785 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví paní Soni
Machálkové; bez doplatku; za podmínky odstranění zástavního práva zákonného a
předkupního práva zapsaného na LV 4902
nové znění:
ZM schvaluje
směnu částí pozemků původní p. č. 325/4 o výměře 639 m2 (dle GP č. 2352-15/2012 nově
vzniklá p.č. 325/132 o výměře 639 m2) a původní p. č. 2048/6 o výměře 146 m2 (dle GP č.
2352-15/2012 nově vzniklá p.č. 2048/28 o výměře 146 m2), oba o celkové výměře 785 m2,
oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za pozemky p. č. 1809/18 o celkové výměře 40 m2, p. č.
1809/19 o celkové výměře 117 m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1809/21 o
celkové výměře 54 m2, p. č. 2048/16 o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové výměře 22
m2, p. č. 2048/18 o celkové výměře 34 m2 a p. č. 2048/19 o celkové výměře 78 m2 a za část
pozemku původní p. č. 1843/13 o výměře 65 m2 (dle GP č. 2352-15/2012 nově vzniklá p. č.
1843/28 o celkové výměře 65 m2), vše o celkové výměře 483 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše
ve vlastnictví paní Soni Machálkové; s doplatkem v celkové výši 30.370 Kč ve prospěch
města Uherské Hradiště; náklady na vypracování GP nese paní Machálková
3. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k bytu č. 12, o velikosti 2+1
v domě č. p. 1258, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní Ivanou
Baránkovou a manžely Julií Slačíkovou a Petrem Slačíkem
4. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k nebytovému prostoru garáži č. 1 umístěnému v domě č. p. 1257 a č. p. 1258, ul. J. E. Purkyně a č. p. 1259 a č. p.
1260, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní Ivanou Baránkovou a
manžely Julií Slačíkovou a Petrem Slačíkem
5. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k bytu č. 26, o velikosti
3+kk v domě č. p. 1259, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi manžely
Jaroslavem a Danou Hastíkovými a paní Ivanou Baránkovou
6. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k nebytovému prostoru garáži č. 8, umístěnému v domě č. p. 1257 a č. p. 1258, ul. J. E. Purkyně a č. p. 1259 a č. p.
1260, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, k. ú. Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi
manžely Jaroslavem a Danou Hastíkovýmia paní Ivanou Baránkovou

7. vyslovení souhlasu s postoupením práv a povinností k nebytovému prostoru - prodejní
jednotce č. 2 o výměře 19,70 m2 umístěné v I. NP domu č. p. 1257 a č. p. 1258 ulice J. E.
Purkyně a č. p. 1259 a č. p. 1260 ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, z pana Jaroslava Kotka
na paní Irenu Bráblíkovou
8. uzavření Souhlasného prohlášení na zrušení předkupního práva na budovu č. p. 1530 v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, která je ve vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry
Tihlaříkových (id. 2/4) a paní Jaroslavy Tihlaříkové (id. 2/4)
9. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1864/3 o celkové výměře 10 065 m2 v k. ú. Mařatice od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČ 697 97 111
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. nehodnocení záměru města na 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 z důvodu nedodání
nabídky, která by vyhovovala podmínkám zveřejnění
2. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 122 na pozemku st. p. č. 877, pozemku
st. p. č. 877 o celkové výměře 99 m2 a pozemku p. č. 8262/15 o celkové výměře 699 m2, vše
v k. ú. Vyškovec, a to z důvodu nedodání nabídky
3. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 35/1, části
pozemku st. p. č. 35/1 o výměře cca 241 m2 a části pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 51 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to z důvodu nedodání nabídky
4. nehodnocení záměru města na 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
z důvodu nedodání nabídky
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
865/58/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dohody o náhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 862/13 o výměře
17 m2 v k. ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a manžely MUDr. Evou a MUDr. Františkem
Juřenčákovými; celková výše náhrady činí 2.000 Kč
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí pozemků p. č. 1637/5 o celkové výměře 18 m2, p. č. 1640/5 o celkové výměře 33
m2, p. č. 1641/16 o celkové výměře 40 m2 a p. č. 1642/14 o celkové výměře 3 093 m2, vše o
celkové výměře 3 184 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Marie
Pavlíčkové; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
2. změnu usnesení ZM č. 134/9/ZM/2012 ze dne 06.02.2012 v odst. I. v bodě 9., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje

nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře 162
m2 a p. č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové výměře 1 590 m2, vše v k. ú.
Mařatice od pana Vladislava Kostrunka za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře 162
m2 a p. č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové výměře 1 590 m2, vše v k. ú.
Mařatice od Ing. Vladislava Kostrunka; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
3. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 19 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/26 o celkové výměře 19 m2) v k. ú. Mařatice, společnosti PURIMON UH s.
r. o., Stará Cihelna 1743, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 253 96 412; za kupní cenu ve výši 200
Kč/m2
4. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 15 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/27 o celkové výměře 15 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Walteru Schrottovi, PhD.;
za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
5. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/28 o celkové výměře 18 m2) v k. ú. Mařatice, panu Michalu Sladkému; za
kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/29 o celkové výměře 18 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Petru Mahdalíkovi; za
kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
7. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 14 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 862/13 o celkové výměře 14 m2) v k. ú. Mařatice,
manželům MUDr. Alici Pisárové a MUDr. Michalu Pisárovi; za kupní cenu ve výši 200
Kč/m2
8. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/30 o celkové výměře 17 m2) v k. ú. Mařatice, manželům MUDr. Františku a
MUDr. Evě Juřenčákovým; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
9. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 nově
vzniklá p. č. 862/31 o celkové výměře 17 m2), částí pozemků původní p. č. 862/13 o výměře
4 m2 (dle GP č. 2386-51/2012 díl "b" o výměře 4 m2) a původní st. p. č. 406/2 o výměře 8 m2
(dle GP č. 2386-51/2012 díl "a" o výměře 8 m2), sloučením dílů "a" a "b" vznikla nová p. č.
862/32 o celkové výměře 12 m2 a části pozemku původní st. p. č. 406/2 o výměře 18 m2 (dle
GP č. 2386-51/2012 nově vzniklá p. č. 3215 o celkové výměře 18 m2), vše v k. ú. Mařatice,
Ing. Zdeňku Popovi; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
866/58/RM/2012 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1.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

2. převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 35/1, části pozemku st. p. č. 35/1 o výměře cca
241 m2 a části pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 51 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to
s podmínkami zveřejnění uvedenými v důvodové zprávě
3. 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 zveřejnění
uvedenými v důvodové zprávě
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na části
pozemku p. č. 694/1 v délce cca 66 bm v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech
pozemků p. č. 730/2 v délce cca 14 bm, p. č. 1316 v délce cca 29 bm, p. č. 1317 v délce cca
18 bm a p. č. 1407 v délce cca 73 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného
INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech
pozemků p. č. 658/1 v délce cca 14 bm, p. č. 741/1 v délce cca 10 bm, p. č. 741/4 v délce cca
79 bm, p. č. 741/6 v délce cca 37 bm, p. č. 743/1 v délce cca 109 bm, p. č. 1359 v délce cca 17
bm, p. č. 1391 v délce cca 4 bm a p. č. 1396 v délce cca 12 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, a
to s podmínkou APR uvedenou v důvodové zprávě
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN
v celkové délce cca 15 bm do-na části pozemku p. č. 437/171 v k. ú. Mařatice pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení VN do-na
částech pozemků p. č. 653/33 v délce cca 1 bm, p. č. 1551 v délce cca 9 bm a p. č. 1552
v délce cca 13 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591
9. pronájem 1 ks optického vlákna MAN UH o celkové délce cca 2 030 bm vedeného v trase
z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské Hradiště do technické místnosti atletického
stadionu v Uherském Hradišti
10. pronájem 1 ks HDPE trubičky 7/5,5 MAN UH o celkové délce cca 235 bm vedené v trase
z budovy č. p. 1057, Na Rybníku, Uherské Hradiště (Zimní stadion) do stojanu UPC na
křižovatce ulice Sokolovská a ulice 1. máje, Uherské Hradiště - Mařatice
11. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení) a provozování kabelu podzemního komunikačního vedení do-na částech
pozemků p. č. 122/1 v délce cca 7 bm, p. č. 151/3 v délce cca 6 bm a p. č. 656/7 v délce cca 7
bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště včetně práva chůze po předmětných pozemcích pro
oprávněného DAT, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233

12. pronájem 1 ks optického vlákna MAN UH o celkové délce cca 2 803 bm vedeného v trase
z budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště do budovy č. p. 1475, Jaktáře, Uherské
Hradiště - Mařatice
13. převod části pozemku p. č. 399/8 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Mařatice
14. pronájem nebytových prostor č. 1.42 o výměře 19,05 m2, č. 1.43 o výměře 19,95 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
15. pronájem nebytového prostoru č. 1.3 o výměře 37,00 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice
Prostřední, Uherské Hradiště
16. pronájem nebytového prostoru č. 3.05 o výměře 43,36 m2 ve III. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště
17. výpůjčku části pozemku st. p. č. 882 o výměře cca 78 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
18. pronájem části pozemku st. p. č. 882 o výměře cca 78 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
19. pronájem nebytového prostoru č. 1.15 o výměře 17,29 m2 v I. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště
20. pronájem nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 v I. NP budovy č. p. 35, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště (první nebytový prostor vlevo)
21. uzavření Budoucí směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 2048/21 o celkové výměře 24
m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., Za Olšávkou 290,
686 36 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, za pozemek p. č. 627 o celkové výměře 22 m2 v k.
ú. Jarošov u Uherského Hradiště ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
22. směnu pozemku p. č. 1809/13 o celkové výměře 1 954 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
Ing. Marie Radové, za část pozemku p. č. 3011/5 o výměře cca 1 954 m2 v k. ú. Mařatice ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod částí pozemků p. č. 2055/2 o výměře cca 65 m2 a p. č. 3023/71 o výměře cca 15
m2, oba v k. ú. Mařatice
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
867/58/RM/2012 Převody bytů
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 pokoje,kuchyň, přesíň, 2x WC, koupelna,
balkon a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová
a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o
velikosti 8485/244676 na společných částech domu č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č.
1255, 1254, 1253, a spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 na pozemcích st. p. č.
1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše
v k. ú. Mařatice; s Ing. Jindřichem a Monikou Plevákovými, bytem, za kupní cenu 977.000,Kč.
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 504/06 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o
výměře 35,27 m2, umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 3527/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 3527/194507
na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č.
855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště; s Radimem Šáchou, bytem za kupní cenu 555.100,- Kč.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2012/0521/SMM
ze dne 3. 7. 2012, mezi Miroslavem Dodokem, a městem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70, IČO 00291471, spočívající v prodloužení termínu
úhrady kupní ceny do 31. 12. 2012 (čl. III. §2 a čl. V. odst. 2)
4. Zrušení bodu č. III., položky č. 2, usnesení ZM č. 190/13/ZM/2012 ze dne 17. 9. 2012, ve
znění: ZM schvaluje "Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na převod bytu č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 m2, umístěné ve III. NP
domu č. p. 769, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu o velikosti
6220/38178 na společných částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na pozemku st.
p. č. 1604/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 o
výměře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; s Jiřím Kolářem, , za kupní cenu 900.000 Kč;
kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího."
5. Zrušení bodu č. I., položky 16., usnesení ZM č. 416/30/ZM/2010 ze dne 21.6.2010, ve
znění: ZM schvaluje "Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod
bytové jednotky č. 504/08 o velikosti 1+1 umístěné ve III.NP, ve vchodě č.p. 504, 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 2883/194507 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 2883/194507 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; do výlučného vlastnictví Aleše Chlada, za kupní cenu 100.298,- Kč"
6. Zrušení bodu č. III., položky č. 3, usnesení ZM č. 190/13/ZM/2012 ze dne 17. 9. 2012, ve
znění: ZM schvaluje "Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na převod bytu č. 742/12 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC,
balkon, sklepní kóje) o výměře 57,63 m2 umístěného ve III. NP, v domě č. p. 742, ul.
Revoluční, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; spoluvlastnického
podílu o velikosti 5763/65844 na společných částech domu č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915
a spoluvlastnického podílu o velikosti 5763/65844 na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště; s Janou Hejdovou, za kupní cenu 933.999,- Kč; kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího."
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/06 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,55 m2, umístěného ve II.NP, ve
vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o
výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č.
855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,

přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2 (1
pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje) umístěného ve IV. NP domu č p. 991,
č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemku st.p.
č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. p.č. 1253 o výměře 326 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3202/244676 na společných částech budovy č.p. 991,
992 a 993 na pozemku st. p.č. 1255, 1254, 1253, a spoluvlastnického podílu o velikosti
3202/244676 na pozemcích st.p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st.
p.č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 600.000 Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě;
z důvodu nepodání žádné nabídky.
3. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 503/03 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,32 m2, umístěného v I. 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 3532/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
4. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,02 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě
č.p. 504, 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 2902/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
5. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 28,97 m2, umístěného ve II. NP, ve vchodě
č.p. 504, 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 2897/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 2897/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
6. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/12 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 35,19 m2, umístěného ve IV. NP, ve
vchodě č.p. 504, 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 3519/194507 na společných

částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 3519/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
7. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,32 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě
č.p. 505, 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 2932/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
8. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 505/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,04 m2, umístěného ve II. NP, ve vchodě
č.p. 505, 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 2904/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 2904/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
9. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/01 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 57,10 m2, umístěného v I.NP, ve
vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o
výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č.
855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5710/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 5710/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
10. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/08 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,08 m2, umístěného ve III.NP, ve vchodě
č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.

11. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístěného ve IV.NP, ve vchodě
č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o
výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
868/58/RM/2012 Veřejná zakázka na správu a provoz sociálního zařízení v domě č. p. 174,
UH
I. Rada města schvaluje
1. výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Správa a provoz sociálního zařízení veřejné WC v domě č. p. 174, ulice Hradební, Uherské Hradiště" provedeného podle § 18
odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště platných od 03.04.2012; vybraný
uchazeč: LIDUMILA, s.r.o., Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 291 94 024,
s nabídkovou cenou 429 600 Kč vč. DPH (358 000 Kč bez DPH) ročně
2.
uzavření mandátní smlouvy na správu a provoz sociálního zařízení - veřejné WC v domě č.
p. 174, ulice Hradební, Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností LIDUMILA, s.r.o.,
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 291 94 024; na dobu určitou od
01.01.2013 do 31.12.2014; s výší mandátní odměny 429 600 Kč vč. DPH (358 000 Kč bez
DPH) ročně
II. Rada města pověřuje
1. starostu města sjednáváním a uzavíráním dodatků k mandátní smlouvě dle bodu I. 2.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
869/58/RM/2012 Stanovení počtu zaměstnanců
I. Rada města stanovuje
1. ke dni 1.1.2013 celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do
městského úřadu na 215.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
870/58/RM/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu dle přiloženého návrhu.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
871/58/RM/2012 Smlouva o spolupráci a spolufinancování
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91
471, se sídlem Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště a Mikroregionem Dolní Poolšaví , IČ
750 43 548, se sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, dle přiloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajištění protipovodňových prvků pořízených v rámci
vyhlášeného Operačního programu životního prostředí a závazek města poskytnout poměrnou
část finančních prostředků, tj. 21. 521 Kč na realizaci projektu "Zlepšování systému
protipovodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
872/58/RM/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
873/58/RM/2012 Smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 739, 741/2,
743/5 a 743/7 v k.ú. Jarošov mezi firmou AMON CS, s.r.o., IČO 25542702, Náměstí Hrdinů
470, Staré Město a městem Uherské Hradiště, IČO 00291471, Masarykovo náměstí 19,
Uherské Hradiště dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
874/58/RM/2012 Smlouva o připojení k distribuční soustavě
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno, IČ 27689841, DIČ CZ27689841.
Předmětem smlouvy je připojení odběrného plynového zařízení města k distribuční soustavě.
2. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499, 657 02 Brno, IČ 49970607, DIČ
CZ49970607. Předmětem smlouvy je zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky za cenu
120 Kč bez DPH ročně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

875/58/RM/2012 Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce (Region Slovácko)
I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2011/110/KCR uzavřené dne 18.2.2011
s Regionem Slovácko, sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, se sídlem Masarykovo nám.
21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 687 31 841 a týkající se výpůjčky movitého majetku, a to
ke dni 30.11.2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
876/58/RM/2012 Uzavření Smlouvy o spolupráci se společností PANOPRO profi, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností PANOPRO profi, s.r.o, se sídlem Vinařská
965/6, 603 00 Brno, IČ: 292 81 172, týkající se rozvoje projektu virtuálních prohlídek města,
dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
877/58/RM/2012 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 10063483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR 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 ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
000 20 729, na akci "Zateplení objektu MŠ Husova 838, Uherské Hradiště", ve výši
201.813,15 Kč, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
878/58/RM/2012 Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 144/65, 100 10 Praha
10, IČ: 001 64 801, na realizaci akce "Zateplení objektu ubytovny u zimního stadionu, Na
Rybníku 1057, Uherské Hradiště" v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle
přiloženého Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vč. jeho příloh) a Potvrzení přijetí dotace.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
879/58/RM/2012 Katalog karet indikátorů
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
změny v indikátorech Strategického plánu rozvoje města dle přílohy č.1
II. Rada města schvaluje
Katalog karet indikátorů dle přílohy č.2

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
880/58/RM/2012 Akční plán rozvoje města 2013 - 2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán rozvoje města na období 2013 - 2016 dle přílohy č.1
II. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města na období 2012 - 2015 dle přílohy č.2
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
881/58/RM/2012 Rozbor nákladů na zajištění udržitelnosti projektů Konceptu konverze
bývalého vojenského cvičiště Rochus
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Rozbor nákladů udržitelnosti projektů Konceptu konverze bývalého vojenského cvičiště
Rochus.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
náklady na zajištění udržitelnosti projektu č. "Veřejná infrastruktura Parku Rochus rekonstrukce a výstavba komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru muzea,
vybudování amfiteátru s parkovou úpravou okolních ploch" ve výši 238 014,- Kč ročně
realizovaného v rámci Koncetpu konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
882/58/RM/2012 Financování projektu Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
•
•
•
•

realizaci projektu "Cyklostezka Kunovský les Uh Hradiště"
financování projektu ve výši 12 628 841,- Kč v roce 2014,
spolufinancování projektu ve výši 3 788 652,30 Kč
vyčlenění částky 85 000,- Kč v jednotlivých letech provozu projektu na zajištění
udržitelnosti výstupů projektu.

II. Rada města uděluje
odboru EKO změnit v návrhu rozpočtu města a rozpočtového výhledu termín realizace
projektu projektu Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště a tyto následně předložit
zastupitelstvu města
odboru APR změnit v návrhu Akčního plánu rozvoje města do roku 2016 termín realizace
projektu projektu Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště a tento následně předložit
zastupitelstvu města
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

883/58/RM/2012 Výzva č. 4 pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášení Výzvy č. 4 pro předkládání žádostí o dotaci pro projekty v rámci aktivity 5.2.b)
Integrovaného plánu Uherské Hradiště s celkovou alokací 13 338 045,- Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
884/58/RM/2012 Územní studie "Polyfunkční zóna Jaktáře"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Územní studii "Polyfunkční zóna Jaktáře" dle přílohy
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
885/58/RM/2012 Územní studie "Sadská výšina"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Územní studii "Sadská výšina" dle přílohy
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
886/58/RM/2012 Návrh na Změnu územního plánu Uherské Hradiště a návrh na vyhlášení
stavební uzávěry
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. Pořízení změny územního plánu Uherské Hradiště dle přílohy
II. Rada města zamítá
1. Návrh na vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě Pod Zahrady dle přílohy
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
887/58/RM/2012 Návrh na Změnu Územního plánu Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. pořízení Změny Územního plánu Uherské Hradiště v lokalitě ulice Města Mayen dle
důvodové zprávy
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
888/58/RM/2012 FOHA - Návrh na změnu procentuálního podílu přidělené dotace
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. změnu bodu 4. usnesení č. 198/13/ZM/2012, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace z
Fondu obnovy historické architektury "ve výši 100 000,- Kč, tj. 18% z celkových uznatelných
nákladů na opravu čelní zdi č.p. 246, Velehradská tř., k.ú. Uherské Hradiště vlastníkovi
Oblastní charitě UH, zastoupené Ing. Jiřím Jakešem", tak, že tento bod nově zní:
"4. ve výši 100 000,- Kč, tj. 62 % z celkových uznatelných nákladů na opravu čelní zdi č.p.
246, Velehradská tř., k.ú. Uherské Hradiště vlastníkovi Oblastní charitě Uherské
Hradiště, zastoupené Ing. Jiřím Jakešem".

2. uzavření dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z FOHA č.
06/2012/APR" se změnou:
- procentuálního podílu dotace na celkových nákladech při dodržení "Pravidel pro
poskytování dotací z FOHA" s žadatelem Oblastní charitou Uherské Hradiště, zastoupenou
Ing. Jiřím Jakešem, dle důvodové zprávy
- prodloužení termínu k předložení příslušných dokladů k vyúčtování dotace do 15.12.2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
889/58/RM/2012 Jarmarky lidových uměleckých řemesel - vyhodnocení
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení organizace jarmarků lidových uměleckých řemesel.
II. Rada města schvaluje
zvýšení odměny z mandátní smlouvy uzavřené dne 1.11.2010 mezi občanským sdružením
Kunovjan, IČ 628 31 585, Záchalupčí 952, Kunovice a městem Uherské Hradiště na přípravu
a organizaci jarmarků, za rok 2012 o 20.000,- Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
890/58/RM/2012 "Stezka pro pěší a cyklisty Uh. Hradiště - Mařatice" - Dohoda o udělení
souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnice č. II/497
I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody č. 014/O/2012 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnice č.
II/497 z důvodu provádění akce "Stezka pro pěší a cyklisty Uh. Hradiště - Mařatice" mezi
smluvnimi stranami: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ:70934860, DIČ: CZ70934860, město Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ:00291471, DIČ: CZ00291471 a
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744, DIČ: CZ60838744, dle
předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
891/58/RM/2012 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Rekonstrukce ul. Podboří - Míkovice
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení uchazeče SMO a.s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ:42339839, z další
účasti v zadávacím řízení na stavební práce "Rekonstrukce ul. Podboří - Míkovice",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, zjednodušené podlimitní řízení, a to z důvodu nepředložení dokladů podle § 68 odst. 3
zákona, které musí být součásti nabídky.

2. výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Rekonstrukce ul. Podboří - Míkovice"
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný
uchazeč SVS - CORRECT, spol. s r.o., 687 12 Bílovice 176, IČ: 25513141, s nabídkovou
cenou 3.731.626 Kč bez DPH (4.477.952 Kč včetně DPH).
3. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vybraným dle bodu I. 2 tohoto usnesení, tj. SVS CORRECT, spol. s r.o. , IČ:25513141. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem
smlouvu v zákonem stanovené lhůtě, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 4
zákona o veřejných zakázkách (s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí, ...).
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.3. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
892/58/RM/2012 Veřejná zakázka OIN: CENTRÁLNÍ SPISOVNA MěÚ UH
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "CENTRÁLNÍ SPISOVNA
MěÚ UH", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný uchazeč: GSR
s.r.o., J.E.Purkyně 127, 686 06 Uherské Hradiště, IČ:26908387, s nabídkovou cenou
1.680.096 Kč bez DPH, 2.016.115 Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem GSR s.r.o., IČ:26908387.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
893/58/RM/2012 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Technologické centrum
I. Rada města souhlasí
s předloženými Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydanými Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR pod č. j. 35276/2012-91/1 ze dne 19.10.2012, které jsou součástí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k Výzvě č. 06
(Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích).
Název projektu - Technolog. centrum města Uh. Hradiště, pořízení elektronické spisové
služby vč. vnitřní integrace, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06841.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
894/58/RM/2012 Smlouva o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21Net
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21Net mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,

Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 a Zlínským krajem , IČ 708 91 320, DIČ CZ70891320, se
sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je zřízení uzlového bodu a umístění ostatního zařízení Zlínským krajem
v místnosti nacházející se v objektu Městské policie Uherské Hradiště, ulice Hradební, číslo
popisné 174. Cena plnění: bezúplatně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
895/58/RM/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy obce
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a Zlínským krajem, IČ 70891320,
DIČ CZ70891320, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, dle přiloženého návrhu.
Předmětem dodatku je nahrazení dosavadního znění čl.VII. Způsob úhrady nákladů a
platební podmínky, odst.1 Správa Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM
ZK). Cena plnění je 94 180 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

896/58/RM/2012 Dodatek č. 15 k Rámcové smlouvě uzavřené se společností T-Mobile Czech
Republic a.s.
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 15 k Rámcové smlouvě č. 26801899 mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a T-Mobile Czech republic a.s., IČ 64949681, DIČ CZ64949681, se sídlem Praha 4,
Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku je zrušení článku č. 1 Přílohy č.1 Rámcové smlouvy a jeho náhrada o
nové množstevní slevy, závazek minimálního odběru služeb a dohoda o jeho zajištění smluvní
pokutou. Cena plnění je závislá na výši odběru poskytovaných služeb.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
897/58/RM/2012 Veřejná zakázka Nákup PC techniky pro potřeby města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení Nákup PC techniky pro potřeby města Uherské Hradiště
na dodávku 55 ks PC a 55 ks LCD monitorů pro potřeby města Uherské Hradiště,
provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění a Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště. Vybraný uchazeč: AutoCont
CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 476 76 795, s nabídkovou cenou 639 650,Kč bez DPH, 767 580,- Kč s DPH.

2. uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava, IČ 476 76 795.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2 tohoto usnesení sjednaných v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Uherské Hradiště a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
898/58/RM/2012 Návrh na pronájem bytů v DChB, ul. Štefánikova 1282, Uh. Hradiště v
DPS, ul. Na Návsi 114, Jarošov a DPS, ul. Kollárova 1243, Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+KK v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1282,
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:
1. Milan Anger,
2. Marie Zajíčková,
II. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Na Návsi 114,
Uherské Hradiště-Jarošov paní Alžbětě Pavlíčkové,
III. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 408 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243,
Uherské Hradiště manželům Miroslavu a Jindřišce Hegedüšovým,
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
899/58/RM/2012 Změna v komisi Rady města
I. Rada města odvolává
Ing. Filipa Tureckého, MSc., nominovaného politickou stranou ODS, z funkce člena komise
architektury a regenerace MPZ.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
900/58/RM/2012 Změna v komisích Rady města
I. Rada města odvolává
1. pana Štěpána Štrunce, bytem Před Branou 272, Uherské Hradiště, nominovaného volební
stranou TOP09 a KRUH, z funkce člena místní komise Jarošov.
2. pana Michala Klabníka, bytem Zahradní 1158, Uherské Hradiště, nominovaného volební
stranou ČSSD, z funkce člena komise architektury a regenerace MPZ .

II. Rada města jmenuje
1. pana Lubora Komárka, bytem Za Humny 482, Uherské Hradiště, nominovaného volební
stranou TOP09 a KRUH, do funkce člena místní komise Jarošov.
2. pana Jana Daňhela, bytem Průmyslová 899, Uherské Hradiště, nominovaného volební
stranou ČSSD, do funkce člena komise architektury a regenerace MPZ.
3. paní Pavlu Paškovou, bytem Radovy 110, Uherské Hradiště-Míkovice, nominovanou
volební stranou ODS, do funkce členky místní komise Míkovice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
901/58/RM/2012 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města na rok 2013
I. Rada města schvaluje
plán práce rady města na rok 2013.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plán práce zastupitelstva města na rok 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
902/58/RM/2012 Příprava XIV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje

XIV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 10. prosince 2012 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XIV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Interpelace
Zpráva o činnosti Rady města
Plnění rozpočtu za leden až září 2012
Rozpočtová opatření č. 08/2012 a 09/2012
Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. Návrh na Změnu územního plánu Uherského Hradiště
10. Cílové hodnoty indikátorů SPRM
11. Akční plán, vyhodnocení a aktualizace
12. Územní studie: Sadská výšina, Jaktáře
13. IPRM výzva č. 4 k předkládání žádostí dotace
14. Rozbor nákladů na zajištění udržitelnosti projektů naplňujících Koncept konverze
Parku Rochus

15. Smlouva o spolupráci a spolufinancování s mikroregionem Dolní Poolšaví
(protipovodňová služba)
16. Plán práce ZM na rok 2013
17. Diskuse
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

