PŘEHLED USNESENÍ
62. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 18.12.2012

911/62/RM/2012 Rozpočtové opatření města č. 10/2012
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 10/2012 dle důvodové zprávy. Příjmy ani výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2012 se nezmění.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2012, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz. příloha č. 1
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2012, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
912/62/RM/2012 Ekonomické záležitosti zřizovatele právnických osob
I. Rada města schvaluje
1. odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace a příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, ve znění dle přílohy k důvodové
zprávě.
2. společnosti EDUHA, s.r.o. změnu rozpočtu na rok 2012 takto: výnosy Kč 13 573,30 tis.,
náklady Kč 15 024,30 tis., hospodářský výsledek Kč - 1 451,00 tis.
3. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2013 takto: viz příloha č. 1.
4. ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) ponechání
osobních příplatků a příplatků za vedení beze změn.
5. odměnu pro Ing. Petra Holoubka, Ph.D. za zástup ve funkci ředitele příspěvkové
organizace Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
6. kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání)
pro stanovení roční odměny pro rok 2013, dle přílohy k důvodové zprávě.
7. odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2013 dle přílohy k důvodové zprávě.
8. společnosti EDUHA, s.r.o. rozpočet na rok 2013 takto: výnosy Kč 13 476,90 tis., náklady
Kč 14 982,60 tis., hospodářský výsledek Kč -1 505,70 tis.
9. společnosti EDUHA, s.r.o. nákup služebního vozu Škoda Roomster Champion 2013
v hodnotě 240 900,-- Kč dle přílohy k důvodové zprávě.
10. společnosti EDUHA, s.r.o. změnu sytému uplatnění ceny za ubytování pro držitele ZTP
dle přílohy k důvodové zprávě.
II. Rada města bere na vědomí
1. výhled hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o. do roku 2018 dle přílohy k důvodové
zprávě.

2. informace o schválení rozpočtu obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s na rok
2013.
3. informace o schválení rozpočtu obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s. na rok
2013.
III. Rada města souhlasí
1. s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, Základní škola T.G. Masaryka,
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, Základní škola UNESCO,
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, Základní škola,
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, příspěvková organizace, Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
v celkové hodnotě Kč 259 429,-- dle důvodové zprávy.
IV. Rada města Ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo
1.1. odvod investičních zdrojů do rozpočtu města Uherské Hradiště ve výši Kč 400 000,--.
Termín: 31.12.2012
1.2. použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2013 nejvýše do hodnoty
snížené o příspěvek na odpisy ve výši Kč 800 000,--.
Termín: 31.12.2013
2. řediteli příspěvkové organizace Městska kina
2.1. odvod investičních zdrojů do rozpočtu města Uherské Hradiště ve výši Kč 576 900,--.
Termín: 31.12.2012
2.2. použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2013 nejvýše do hodnoty
snížené o příspěvek na odpisy ve výši Kč 412 200,--.
Termín: 31.12.2013
3. řediteli příspěvkové organizace Sportoviště města UH
3.1. odvod investičních zdrojů do rozpočtu města Uherské Hradiště ve výši Kč 465 700,--.
Termín: 31.12.2012
4. Ředitelům příspěvkových organizací
4.1. předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu
odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
Termín: 31.12.2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
913/62/RM/2012 Pojištění města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
prodloužení účinnosti stávající smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s. na pojištění majetku
města vč. pojištění pronajaté budovy, v níž sídlí Slovácké divadlo, a dále smlouvy s Českou
pojišťovnou, a.s. na pojištění za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstva města, na
havarijní a zákonné pojištění vozidel, pojištění za škodu způsobenou činností obce a škodu
způsobenou zaměstnanci zaměstnavateli. Účinnost smluv bude prodloužena do doby ukončení
zadávacího řízení na komplexní pojištění majetku města v roce 2013, nejpozději však do 30.
6. 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

914/62/RM/2012/1 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 2153/77 o výměře 550 m2 v k. ú. Mařatice, manželům
Oldřichu a Angelice Suchánkovým; s výší nájmu 0,21 Kč/m2/rok; na dobu určitou do doby
majetkoprávního vypořádání předmětného pozemku, nejdéle však do 30.04.2013; za účelem
využívání části pozemku žadatelem jako části lesního remízu s tím, že je žadatel oprávněn
pronajímanou část pozemku oplotit
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
914/62/RM/2012/2 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
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., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4, IČ 601 93 336, zastoupena společností VYDIS a. s., 5. května 16, 252 41 Dolní
Břežany, IČ 246 60 345; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a
s podmínkou OD uvedenou v důvodové zprávě
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.,
Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 72 163; za jednorázovou náhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH
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., Za
Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH a s podmínkou OD uvedenou v důvodové zprávě
4. 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., 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; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a s podmínkou OD uvedenou
v důvodové zprávě
5. 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., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské
Hradiště, IČ 494 53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a s
podmínkou uvedení komunikace v plné šíři do původního stavu
6. výpůjčku části pozemku p. č. 1600 o výměře 100 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
paní Vlastimile Majzlíkové; na dobu určitou do doby zpracování urbanistické studie rozvoje
území v předmětné lokalitě, nejdéle však na dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy o
výpůjčce; za účelem zřízení přístupu na pozemek p. č. 1601/34, který je ve vlastnictví paní

Majzlíkové a za účelem zajištění dostupnosti ke sklepu, který je umístěn pod pozemkem p. č.
1600 a je rovněž ve vlastnictví paní Majzlíkové
7. výpůjčku části pozemku p. č. 761/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, manželům
MUDr. Janu a Kamile Uhýrkovým; na dobu určitou po dobu životnosti stavby domu č. p.
594; za účelem zřízení nového vchodu v rámci plánované výměny oplocení RD č. p. 594 a
pozemků p. č. 763/2 a st. p. č. 816, oba v k. ú. Uherské Hradiště s tím, že bude vypůjčená část
pozemku vydlážděná a napojená na stávající komunikaci
8. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2004/545/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 01.07.2004 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností TORACO s. r. o., Jasenná 54, 763 12
Vizovice, IČ 255 58 617, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 1 482,11
m2 v budově č. p. 1158, ulice Hradební, Uherské Hradiště; dle přiloženého návrhu Dodatku č.
2 v důvodové zprávě
9. ukončení Nájemní smlouvy č. 2009/328/SMM uzavřené dne 14.09.2009 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní
Monikou Tranovou, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 3000/38 o výměře 15,60 m2 v k.
ú. Mařatice (díl č. 11); dohodou ke dni 31.12.2012
10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění (uložení), údržby a oprav optického kabelu od přípojného uzlu u BD č. p. 1008,
Derflanská, Uherské Hradiště do objektu bývalého OP Prostějov, třída Maršála
Malinovského, Uherské Hradiště, na částech pozemků p. č. 3023/60 v délce cca 5 bm, p. č.
3023/59 v délce cca 85 bm, p. č. 3000/39 v délce cca 39 bm, p. č. 3000/275 v délce cca 60
bm, p. č. 3000/116 v délce cca 20 bm, p. č. 3058/12 v délce cca 8 bm, p. č. 3139/1 v délce cca
1 bm, p. č. 3061/19 v délce cca 52 bm, p. č. 3061/1 v délce cca 190 bm, p. č. 3061/6 v délce
cca 3 bm, p. č. 3063/3 v délce cca 20 bm, p. č. 3063/2 v délce cca 15 bm, p. č. 3063/1 v délce
cca 175 bm, vše v k. ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/3 v délce cca 460 bm, p. č.
813/20 v délce cca 15 bm a p. č. 813/22 v délce cca 35 bm, vše v k. ú. Sady, vše pro
oprávněného Samosprávu nemovitostí Prakšice s. r. o., 687 56 Prakšice 256, IČ 292 85 551;
za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a s podmínkami OŽP, OD a OIK
uvedenými v důvodové zprávě
11. bezúplatné nabytí staveb 2 ks venkovních map s informacemi pro turisty umístěné na
dřevěných stojanech a doplněné o mobiliář - dřevěná odpočívadla, ukotvené odpadkové koše
a dřevěné stojany na kola, vše umístěno na částech pozemků p. č. 326/1 v k. ú. Míkovice nad
Olšavou a p. č. 570 v k. ú. Vésky, které jsou ve vlastnictví města Uherské Hradiště, od
Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ 750
43 548
12. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 90,50 m2 v I. PP a v I. NP budovy č. p.
46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (dle přesné specifikace nebytových prostor uvedené
v důvodové zprávě), panu Petru Gruntovi, Mariánské náměstí 46, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 889 24 092; s výší nájmu 1.200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování vinotéky - vinárny
13. výpůjčku části pozemku p. č. 3023/77 o výměře 147 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Anně
a Ing. Josefu Hoškovým; na dobu určitou po dobu životnosti stavby "Víceúčelového domu na
st. p. č. 1725, k. ú. Mařatice"; za účelem umístění zpevněných ploch, a to nájezdu pro
zásobování, přístupové cesty pro provoz v I. NP a přístupové cesty pro byt ve II. NP a III. NP
14. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění sloupu NN na části pozemku p.
č. 807 a venkovního vedení NN nad části pozemků p. č. 807 v délce cca 34 bm, p. č. 2065/14
v délce cca 60 bm, p. č. 2065/90 v délce cca 5 bm a p. č. 2068/10 v délce cca 8 bm, vše 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; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1.000 Kč/sloup + aktuální sazba DPH
15. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení - plynovodu a plynovodní přípojky na části pozemku p. č. 203/8 v délce 6,28 bm
(délka VB je stanovena dle GP č. 368-185/2011) v k. ú. Vésky, včetně práva vstupu a vjezdu
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodní přípojky, pro oprávněného JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657
02 Brno, IČ 276 89 841; za jednorázovou náhradu 400 Kč/bm + aktuální sazba DPH
16. pronájem části pozemku p. č. 1647 o výměře 815 m2 a pozemku p. č. 425/3 o celkové
výměře 185 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu Josefu Mikulkovi; s celkovou
výší nájmu 1.000 Kč/předmět pronájmu/rok; na dobu určitou do doby realizace JPÚ
v předmětné lokalitě nejdéle však na dobu 5 let; za účelem soukromého obhospodařování
pozemků a s podmínkou, že cesta vedoucí přes pronajímané pozemky zůstane zpřístupněna
veřejnosti
17. uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu na pozemek p. č. 1762/8 o
celkové výměře 242 m2 v k. ú. Mařatice, který je ve vlastnictví pana Vladimíra Maliny; s výší
nájmu 3 Kč/m2/rok; na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do doby realizace
JPÚ, nejdéle však 10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy; za účelem stavby příjezdové
komunikace ke kapli sv. Rocha
18. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10.10.2011 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní
Ivanou Šimoníkovou, 687 03 Huštěnovice 188, IČ 869 15 215, týkající se pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 52,80 m2 v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova,
Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2012
19. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.06.1999 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
původně manžely Janem a Jarmilou Travencovými, týkající se pronájmu nebytového prostoru
- garáže č. 517/1 o výměře 20,00 m2 v I. PP budovy č. p. 517, Louky, Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 31.12.2012
20. ukončení Smlouvy 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, Lešetín I. 217, 760 01
Zlín, IČ 484 71 542, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 337,50 m2
v budově č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 28.02.2013
21. 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; výpovědí k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena
22. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, uzavřené
dne 14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, se sídlem Sportovní 777, Uherské Hradiště, IČ 704 35 651; dohodou ke dni
uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
23. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola, Uherské

Hradiště, Sportovní 777, se sídlem Sportovní 777, Uherské Hradiště, IČ 704 35 651, dle
přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
24. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, se sídlem Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště,
IČ 704 36 070; dohodou ke dni uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
25. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola UNESCO,
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, se sídlem Komenského náměstí 350, Uherské
Hradiště, IČ 704 36 070, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
26. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Větrná 1063, se sídlem Větrná 1063, Uherské Hradiště, IČ 704 36 169; dohodou ke
dni uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
27. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola a
Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, se sídlem Větrná 1063, Uherské Hradiště, IČ
704 36 169, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
28. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola, Uherské Hradiště, Za
Alejí 1072, se sídlem Za Alejí 1072, Uherské Hradiště, IČ 704 36 177; dohodou ke dni
uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
29. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola, Uherské
Hradiště, Za Alejí 1072, se sídlem Za Alejí 1072, Uherské Hradiště, IČ 704 36 177, dle
přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
30. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, se sídlem Pivovarská 200, Uherské Hradiště - Jarošov, IČ
709 93 327; dohodou ke dni uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
31. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola a
Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, se sídlem Pivovarská 200,
Uherské Hradiště - Jarošov, IČ 709 93 327, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce
v důvodové zprávě
32. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka, Uherské
Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, se sídlem 1. máje 55, Uherské Hradiště-Mařatice, IČ 709 93
343; dohodou ke dni uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
33. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Základní škola T. G.
Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, se sídlem 1. máje 55, Uherské HradištěMařatice, IČ 709 93 343, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě

34. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, uzavřené dne
14.12.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, se sídlem Svatováclavská 943, Uherské Hradiště, IČ 709 93 360;
dohodou ke dni uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
35. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, se sídlem Svatováclavská 943, Uherské Hradiště, IČ 709
93 360, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
36. ukončení Smlouvy o výpůjčce, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, uzavřené dne
28.05.2007 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, se sídlem Purkyňova 494, Uherské Hradiště, IČ 750 89 602; dohodou ke dni
uzavření nové Smlouvy o výpůjčce
37. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, Purkyňova 494, se sídlem Purkyňova 494, Uherské Hradiště, IČ 750
89 602, dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
38. pronájem části pozemku p. č. 725/5 o výměře 1 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
Mgr. Boleslavu Lysákovi, Sloupského 1251, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 124 19 842; s výší
nájmu 1.000 Kč/předmět pronájmu/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem provozování stávající plakátovací plochy
39. pronájem částí pozemků p. č. 653/23 o výměře 2 m2, p. č. 653/20 o výměře 1 m2, p. č.
1028/10 o výměře 1 m2, p. č. 788/30 o výměře 1 m2, p. č. 137 o výměře 1 m2, p. č. 295/1 o
výměře 1 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, Mgr. Boleslavu Lysákovi, Sloupského 1251, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 124 19 842; s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění válcových reklamních
ploch určených pro výlep
II. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem nebytového prostoru o výměře 18 m2 (5,75 m x 3,15 m) ve II. NP
budovy č. p. 860, ulice Stonky, Uherské Hradiště (vstup od ZŠ Sportovní), Tělovýchovné
jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 469
56 808, pro pana Zbyňka Margetíka, Dlouhá 293, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 687 41 171;
za účelem projektové činnosti ve výstavbě
2. souhlas s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 17,90 m2 ve II. NP budovy č.
p. 1072, Uherské Hradiště, Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková
organizace, Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 704 36 177, pro pana Antona
Podškubku, Záhumní 615, 686 04 Kunovice, IČ 449 58 994; za účelem rozšíření služeb
fitness studia (masáže, solárium)
III. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 864/58/RM/2012 ze dne 13.11.2012 v odst. I. v bodě 9., a to ve znění:
RM schvaluje
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
IV. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu části nemovitostí uzavřené dne 01.10.2012 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem
Lumírem Soukupem, Jana Žižky 744, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 461 76 071, týkající se
pronájmu plochy o výměře 4 m2 na fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské
Hradiště; výpovědí ke dni 31.01.2013
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku p. č. 157/2 o celkové výměře 1 m2 a části pozemku původní p. č. 154/2 o
výměře 7 m2 (dle GP č. 470-143/2012 nově vzniklá p. č. 154/5 o celkové výměře 7 m2), oba
v k. ú. Míkovice nad Olšavou, do podílového spoluvlastnictví pana Františka Kováře (podíl
id. 1/2) a pana Martina Kováře (podíl id. 1/2); za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2
2. převod id. 1272/4800 pozemku p. č. 337/4 o celkové výměře 797 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště, panu Jaroslavu Slaníkovi; za celkovou kupní cenu ve výši 105.602,50 Kč
3. nabytí části pozemku původní p. č. 324 o výměře 28 m2 (dle GP č. 755-52/2012 nově
vzniklá p. č. 324/4 o celkové výměře 13 m2 a nově vzniklá p. č. 328/11 o celkové výměře 15
m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana Jaromíra Němce; za kupní cenu ve výši 250
Kč/m2
4. nabytí části pozemku původní p. č. 348/2 o výměře 22 m2 (dle GP č. 775-58/2012 nově
vzniklá p. č. 348/3 o celkové výměře 22 m2) v k. ú. Sady od pana Aleše Dudy; za kupní cenu
ve výši 400 Kč/m2
5. nabytí části pozemku původní p. č. 349/3 o výměře 31 m2 (dle GP č. 775-58/2012 nově
vzniklá p. č. 349/4 o celkové výměře 31 m2) v k. ú. Sady od paní Hany Neumannové (podíl
id. 1/2) a paní Jarmily Hruškové (podíl id. 1/2); za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
VI. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
1. bezúplatný 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, Zlínskému kraji, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 708 91 320
2. převod pozemku p. č. 841/1 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
Ing. Haně Blahové; za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
915/62/RM/2012 Vyhodnocení záměru města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem 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, společnosti VÁCLAV HRABEC s. r. o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město, IČ
262 56 231; s výší nájmu 500 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláří
2. pronájem nebytového prostoru č. 1.42 o výměře 19,05 m2 v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společnosti Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí
1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 34 387; s výší nájmu 220 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 využití nebytových prostor pro administrativní
činnost v rámci výkonu předmětu činnosti společnosti

3. pronájem nebytových prostor č. 1.32 o výměře 29,75 m2 (kancelář) a č. 1.33 o výměře 4,50
m2 (WC + předsíň), oba v I. NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, panu
Antonínu Hanákovi, Dolní 387, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 473 48 747; s výší nájmu 2.500
Kč/m2/rok včetně DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem sběru a
výdeje zakázek rámování obrazů, prodeje potřeb výtvarníkům a výroby paspart
4. pronájem nebytových prostor 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 a č. 3.37 o výměře 22,75 m2, vše o
celkové výměře 101,30 m2, vše ve III. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 440 18 886; s výší nájmu 300 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
poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi v rámci poskytování služeb sociální
prevence (rozšíření služeb střediska sv. Sáry)
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
916/62/RM/2012 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem nebytových prostor č. 5.02 o výměře 18,40 m2, č. 5.03 o výměře 18,40 m2, č.
5.04 o výměře 18,40 m2, č. 5.05 o výměře 18,40 m2, č. 5.11 o výměře 15,80 m2 a č. 5.12 o
výměře 15,80 m2, vše o celkové výměře 105,20 m2, vše v půdní vestavbě budovy č. p. 123,
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení - uložení optického kabelu do-na
části pozemku p. č. 1311/1 v délce cca 303 bm v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva
chůze přes část pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného DAT, s. r. o.,
Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233
3. pronájem části pozemku p. č. 3023/58 o výměře 15,60 m2 v k. ú. Mařatice (díl č. 11)
4. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování nízkonapěťové
elektropřípojky v délce cca 38 bm do zatíženého pozemku p. č. 268/2 v k. ú. Mistřice I., a to
včetně povinnosti trpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a
příjezd na zatížený pozemek za účelem zajišťování provozu a údržby včetně případné
rekonstrukce a odstranění nízkonapěťové elektropřípojky, pro oprávněného T-Mobile Czech
Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
5. převod pozemků p. č. 1300/14 o celkové výměře 479 m2 a p. č. 1300/15 o celkové výměře
493 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště
6. výpůjčku části pozemku p. č. 323/3 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Sady
7. pronájem 1 optického vlákna kabelu MAN UH v celkové délce cca 115 bm vedeného
v trase z telekomunikačního rozvaděče v suterénním prostoru budovy č. p. 350, Uherské
Hradiště (Základní škola UNESCO) do telekomunikačního rozvaděče v suterénním prostoru
budovy č. p. 539, Komenského náměstí, Uherské Hradiště
8. pronájem 1 optického vlákna kabelu MAN UH v celkové délce cca 790 bm vedeného v
trase z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské Hradiště do telekomunikačního rozvaděče
v suterénním prostoru budovy č. p. 350, Uherské Hradiště (Základní škola UNESCO)
9. převod části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
10. převod části pozemku p. č. 235 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
11. směnu částí pozemků p. č. 372/1 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část
pozemku p. č. 373/2 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví společnosti CFA + H
s. r. o., Na Dědině 145, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 645 10 492

12. převod pozemku p. č. 348/248 o celkové výměře 213 m2 a částí pozemků p. č. 348/198 o
výměře cca 53 m2, p. č. 348/249 o výměře cca 13 m2 a p. č. 3164/73 o výměře cca 3 600 m2,
vše v k. ú. Mařatice, a to s Podmínkami pro převod pozemku a částí pozemků v k. ú. Mařatice
pro 6 RD, ulice Pastýrna uvedených v důvodové zprávě
13. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění přeložky 1 kusu vedení NN v délce 6 bm do-na části pozemku p. č. 741/1
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
14. 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 části pozemků p. č. 789/2 v délce cca 11 bm a p. č. 796/25 v délce cca 2 bm, vše v k. ú.
Sady, vše 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
15. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího právu
zřízení (uložení) a provozování vodovodního potrubí na pozemku p. č. 796/2 v délce cca 322
bm v k. ú. Sady, 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., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866
16. převod pozemku p. č. 988/4 o celkové výměře 77 m2 v k. ú. Mařatice
17. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 421,90 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP, III. NP a IV. NP budovy č. p. 35,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
18. pronájem nebytových prostor č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č.
1.13 o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2, vše v I.
NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. pronájem pozemků p. č. 1300/14 o celkové výměře 479 m2 a p. č. 1300/15 o celkové
výměře 493 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště
2. pronájem části pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
3. převod části pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
917/62/RM/2012 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1, o
výměře bytu 38,26 m2, umístěného ve III. NP domu č.p. 519, ul. Louky, Uherské Hradiště, s
výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Žanetou Holubovou, bytem
2. Václavem Adamcem, bytem
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1, o
výměře bytu 38,26 m2, umístěného ve III. NP domu č.p. 520, ul. Louky, Uherské Hradiště, s
výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Magdou Jančovou,

2. Eliškou Bočkovou,
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené
osoby č. 11, o velikosti 1+kk, výměře 40 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 1277, ul.
Štefánikova v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených
v Pravidlech pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s :
1. Leonou Tkadlecovou,
2. Janou Vamberskou
4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, o velikosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, s Ladou Křivovou, , na dobu určitou 1
roku, s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc.
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, výměře 35,88 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 519, ul. Louky, Uherské Hradiště, s Gabrielou Lebánkovou, na dobu určitou 1
roku, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc.
6. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1+1, výměře 48,9 m2, umístěný ve II.
NP domu č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, s Leonou Zajíčkovou, trvalý pobyt
na dobu určitou 1 roku, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc.
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, o velikosti 1+kk, výměře 37,60 m2, umístěný ve
II. NP domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště, se na dobu určitou 1 roku, s výší
nájemného 50,- Kč/m2/měsíc.
8. Znění odpovědi na žádost o snížení nájemného z bytu podanou Ing. Peterem Pavlusíkem,.
Návrh odpovědi je uveden v důvodové zprávě.
II. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29, o velikosti 3+1, o
výměře bytu 62,99 m2, umístěného v VIII. NP domu č.p. 879, Tř. maršála Malinovského,
Uherské Hradiště, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru
města, v pořadí s:
1. Anetou Kulichovou,
2. Janem Vavřiníkem,

III. Rada města neschvaluje
1. Žádost pí Jiřiny Stroganové, bytem, o prominutí povinnosti složení kauce ve výši 5.000,Kč při výměně bytu.
IV. Rada města pověřuje
1. starostu města Uherské Hradiště k udělování plné moci pro Ing. Karla Leciána, paní Martu
Tománkovou, paní Marii Škopíkovou (zaměstnance zařazené do odboru SMM Městského
úřadu v Uherském Hradišti), v souvislosti s převodem bytových domů dle Zásad pro prodej
bytových domů a bytů v majetku Města Uherské Hradiště, k zastupování města na ustavující
schůzi SVJ, k zastupování města při jednáních na schůzích SVJ, a to včetně práva hlasovat;
plná moc bude udělena do doby převodu bytu, spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, vše ve vlastnictví města na soukromé
osoby, a to do doby předání bytového domu SVJ a předání bytu novému vlastníkovi.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
918/62/RM/2012 Výsledek veřejné zakázky na nákup elektrické energie
I. Rada města bere na vědomí
1. Výsledek veřejné zakázky podle §23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a dále dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, v
platném znění, na nákup elektrické energie v režimu sdružených dodávek elektrické energie
(SSDE) na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) vysoutěžených pro rok 2013,
dle důvodové zprávy; vybraný uchazeč CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem, DIČ: CZ25458302, IČ: 25458302
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
919/62/RM/2012 Ceník hřbitovních služeb
I. Rada města schvaluje
Ceník hřbitovních služeb platný od 1.1 2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
920/62/RM/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 41082/01
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 (navýšení ceny za svoz kontejnerů a zneškodnění odpadů) ke smlouvě
č. 41082/01 o odvozu a zneškodnění odpadu uzavřené dne 19.03.2001 mezi městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
PSČ 68670 a společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
IČO 42194920, provozovna Otrokovice, a to dle přílohy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
921/62/RM/2012 Návrh realizace kanalizace v ul. Na Jordálce, stanovisko MK Sady k
odkanalizování ulice Na Jordálce a části ulice Solná- Úkol č. 2.1 uložený RM dne 5.10.2012
I. Rada města bere na vědomí
Návrh realizace kanalizace v ul. Na Jordálce včetně stanoviska MK Sady k odkanalizování
ulice Na Jordálce a části ulice Solná.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
922/62/RM/2012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu v aglomeraci města
Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu v aglomeraci města Uherské
Hradiště uzavřené dne 10.05.2012 mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a Sdružením

Marius Pedersen Group, jehož účastníky jsou Marius Pedersen a.s. a Odpady-TříděníRecyklace a.s., pověřeným účastníkem sdružení, který jedná a zastupuje sdružení: OdpadyTřídění-Recyklace a.s., IČO 63483980, DIČ CZ63483980, se sídlem Uherské Hradiště,
Průmyslová 1153, PSČ 686 01, a to dle přílohy. Předmětem dodatku je změna příloh
smlouvy.

II. Rada města pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí schvalováním a podepisováním Přílohy číslo 1 a
Přílohy číslo 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu v aglomeraci města Uherské
Hradiště uzavřené 10.05.2012 mezi městem Uherské Hradiště a Sdružením Marius Pedersen
Group v případě, že u Přílohy číslo 1 půjde o změny týkající se pouze počtu nádob nebo
četnosti svozu a u Přílohy číslo 2 půjde o změny týkající se pouze termínu, času nebo místa
sběru.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
923/62/RM/2012 Návrh na pronájem bytu v DPS, ul. Kollárova 1243 a v DPS, ul.
Rostislavova 488, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 312 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243,
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:
1. Marie Zajíčková,
2. Marta Kotková,
II. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 15 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Rostislavova 488,
Uherské Hradiště Pavle Číhalové,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
924/62/RM/2012 Licenční ujednání se společností GEODIS, spol. s r. o.
I. Rada města schvaluje
uzavření licenčního ujednání mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a společností
GEODIS, spol. s r. o., IČ 00559709, DIČ CZ00559709, se sídlem Lazaretní 11a, Brno, PSČ
615 00, a to dle přílohy.
Předmětem licenčního ujednání je poskytnutí licence - nevýhradního práva užívání
softwarové aplikace a datové sady, která byla pořízena technologií mobilního mapování.
Poskytnutí licence je bezplatné na dobu 3 měsíců od podpisu licenčního ujednání.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

925/62/RM/2012 Dohoda o poskytnutí licence k ověření funkčnosti programového vybavení
I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o poskytnutí licence k ověření funkčnosti programového vybavení Radnice
VERA mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a společností VERA, spol. s r. o., IČ 62587978,
DIČ CZ62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, dle přiloženého návrhu.
Předmětem dohody je poskytnutí licencí za účelem ověření funkčnosti programového
vybavení Radnice VERA v rutinním provozu. Cena plnění za období do 31.12.2012 je
135.902 Kč bez DPH, 163.082 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
926/62/RM/2012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR.
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke "Smlouvě o výpůjčce" mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00
Praha 7, jejímž předmětem je výpůjčka technického vybavení pro zabezpečení přeneseného
výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí, a to dle přílohy.
Hlavním předmětem dodatku č. 3 je prodloužení doby výpůjčky do konce roku 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
927/62/RM/2012 Kalkulace předběžných nákladů revitalizace MKDS Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
předloženou kalkulaci předběžných nákladů revitalizace Městského kamerového dohlížecího
systému města Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
928/62/RM/2012 Letní filmová škola 2012 - vyhodnocení
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
929/62/RM/2012 Zpráva o plánované účasti města Uherské Hradiště na tuzemských a
zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2013
I. Rada města souhlasí
s účastí města Uherské Hradiště na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v
roce 2013 dle předložené zprávy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
930/62/RM/2012 Smlouva o výpůjčce - pamětní deska (Vaculkovi)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 70 a Janem Čamrdou, Klárou Hamplovou a
Jurajem Pelcem, dle přiloženého návrhu
Předmětem smlouvy je bezplatné užívání části fasády domu č.p. 172 v k.ú. Uherské
Hradiště městem za účelem umístění pamětní desky na památku manželů Idy a Vladislava
Vaculkových.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
931/62/RM/2012 Zrušení oddělení, zřízení nového oddělení a změna organizačního řádu
I. Rada města ruší
na odboru životního prostředí
1. ke dni 31.12.2012 oddělení ochrany přírody
2. ke dni 31.12.2012 oddělení ochrany prostředí (odpadové hospodářství a ochrana
ovzduší)
3. ke dni 31.12.2012 oddělení vodního hodpodářství
na odboru kanceláře starosty
1. ke dni 30.06.2013 oddělení provozní správy
II. Rada města zřizuje
na odboru správy majetku města
1. s účinností od 1.7.2013 oddělení provozní správy
III. Rada města schvaluje
1. s účinností od 1.1.2013 Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, a to ve
znění dle přiloženého návrhu.
2. s účinností od 1.1.2013 Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Uherské
Hradiště - Náplně činnosti odborů, a to ve znění dle přiloženého návrhu.
3. speciální účinnost pro ustanovení Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu
Uherské Hradiště - Náplně činnosti odborů, která se dotýkají zrušení oddělení
provozní správy odboru kanceláře starosty a zřízení oddělení provozní správy na
odboru správy majetku města, kdy tato ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.7.2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

932/62/RM/2012 Změna způsobu vymáhání daňových nedoplatků městem Uherské Hradiště
I. Rada města ruší
usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 107/7/2011/RM ze dne 22.02.2011, jímž souhlasila
s tím, že způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské
Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo
přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do výše
2.000,- Kč včetně budou vymáhány prostřednictvím soudu a nedoplatky nad 2.001,- Kč
budou předávány k vymáhání soudnímu exekutorovi.
II. Rada města souhlasí
se způsobem vymáhání daňových nedoplatků města Uherské Hradiště, u kterých není možné
provést daňovou exekuci formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu u
poskytovatele platebních služeb nebo přikázáním jiné peněžité pohledávky, kdy tyto daňové
nedoplatky budou předávány k vymáhání soudnímu exekutorovi.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
933/62/RM/2012 Smlouva o poskytování a úhradě závodní preventivní péčepracovnělékařských služeb
I. Rada města schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování a úhradě závodní preventivní péče mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70 a MUDr. Irenou Zápařkovou, praktickou lékařkou ,
adresa zdravotnického zařízení Na splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 709 65
013, a to dle přílohy.
Dodatkem č. 2 k předmětné smlouvě se stanoví nový ceník výkonů pracovnělékařské služby
účinný od 1. ledna 2013 uvedený v příloze,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování a úhradě závodní preventivní péče mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70 a MUDr. Lenkou Bačovou, praktickou lékařkou, adresa
zdravotnického zařízení 1. máje 230, Uherské Hradiště-Mařatice, PSČ 686 05, IČ 484 91 748,
a to dle přílohy.
Dodatkem č. 1 k předmětné smlouvě se stanoví nový ceník výkonů pracovnělékařské služby
účinný od 1. ledna 2013 uvedený v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
934/62/RM/2012 Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
s použitím historického znaku města na smaltovanou ceduli, která bude použita při výstavě
"Podoba smaltu", která proběhne od 2. ledna 2013 v Redutě, za předpokladu dodržení
náležitostí dle OZV č. 10/2004 "O užívání symbolů města Uherské Hradiště".

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
935/62/RM/2012 Pořízení věcných darů
I. Rada města schvaluje
pořízení věcných darů v hodnotě do 19 tis. Kč na XXII. ples města, který se koná dne 12.
ledna 2013 v Klubu kultury.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
936/62/RM/2012 Smlouva licenční
I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem Praha 6Bubeneč, Čs. armády 20, IČ 63839997, DIČ CZ 63839997, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl. Cena plnění
je 26.276 Kč bez DPH, 31.531 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
937/62/RM/2012 Územní studie Mařatice - 1. Máje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Územní studii US 13 - "Mařatice - 1. Máje" dle přílohy
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
938/62/RM/2012 Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - uplatnění smluvní pokuty
I. Rada města schvaluje
uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30
Zlín, IČ:26907241, DIČ:CZ26907241, dle článku XI., odst. 5 Smlouvy o dílo a smlouvy
mandátní ze dne 27.11.2007, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace
stavby "Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště".
II. Rada města pověřuje
místostarostu Ing. Stanislava Blahu případným dalším jednáním v této věci.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
939/62/RM/2012 Změny v komisích rady města
I. Rada města odvolává
1. pana Ing. Ivana Mařáka, bytem Vladislava Vaculky 994, Uherské Hradiště, nominovaného
volební stranou KSČM, z funkce člena komise životního prostředí
2. pana Ing. Čestmíra Šátka, bytem Lechova 662, Uherské Hradiště, z funkce tajemníka
komise sportovní
II. Rada města jmenuje
1. paní Adélu Krajčovou, bytem Štěpnická 1064, Uherské Hradiště, nominovanou volební
stranou KSČM, do funkce členky komise životního prostředí

2. paní Magdu Blahovou, bytem V Trpínkách 526, Uherské Hradiště-Jarošov, do funkce
tajemnice komise sportovní
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

