PŘEHLED USNESENÍ
67. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 26.3.2013

1013/67/RM/2013 Rozpočtové opatření města č. 01/2013 a 02/2013
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 01/2013 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2013 se zvyšují o 8 446,7 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2013, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1
3. Obci Vyškovec, 687 74 Vyškovec, IČO 00542342, neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč,
účelově určenou na úhradu nákladů spojených s opravou komunikace v okolí rekreační chaty
v majetku města Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
4. Ondřeji Olivovi, neinvestiční dar ve výši 7 tis. Kč na realizaci projektu FRESH SPA-CE,
týkajícího se vernisáže výstavy mladých umělců po deseti letech od absolvování střední
uměleckoprůmyslové školy. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
5. Okresnímu výboru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR Uherské
Hradiště, Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště 686 01, IČO 61704504, neinvestiční
dotaci ve výši 15 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených účastí na koncertu
"Chceme žít s vámi". Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
6. Nadačnímu fondu Legie 100, Praha 2, Nové Město, Sokolská 486/33, IČO 24296015,
neinvestiční dotaci ve výši 5 tis. Kč, účelově pro Československou obec legionářskou jednotku Valtic na rekonstrukci, vybudování a realizaci legiovlaku. Prostředky budou
poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok
2013.
II. Rada města souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Základní škola a
Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, příspěvková organizace a Základní škola T.G. Masaryka, Uherské HradištěMařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 38 412,-- Kč dle důvodové
zprávy.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 01/2013, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 02/2013 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2013 má tuto skladbu: viz příloha č. 2

3. Schválit seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy. Akce "Fotbalový stadion - dostavba (Euro 2015)" bude realizována jen v případě
současného zajištění externích prostředků v souladu s bodem tři Usnesení zastupitelstva města
č. 214/14/ZM/2012 ze dne 10.12.2012, týkajícího se dohody s 1. FC Slovácko, a.s. o
nákladech spojených s úpravami stadionu při pořádání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let.
4. Schválit Smlouvu o partnerství s Římskokatolickou farností na opravu fasády farního
kostela sv. Františka Xaverského s příspěvkem města nejvýše 1 000 tis. Kč ve znění dle
přílohy důvodové zprávy.
5. Schválit občanskému sdružení Kunovjan, Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, IČO
62831585, neinvestiční dotaci ve výši 25 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů
spojených s pořádáním mezinárodního dětského festivalu "Kunovské léto". Prostředky budou
poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok
2013.
6. Schválit Universitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 708 83 521, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín,
neinvestiční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu Univerzita třetího věku a
Univerzita zájmového vzdělávání, zajišťovaného Fakultou logistiky a krizového řízení
v Uherském Hradišti. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
IV. Rada města bere na vědomí
1. Informaci ředitele ZŠ Unesco o závadách velkého rozsahu na majetku města, který je
využíván příspěvkovou organizací.
V. Rada města Ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Městská kina
1.1. Použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2013 nejvýše do hodnoty
snížené o příspěvek na odpisy ve výši 391,6 tis. Kč.
Termín: 31.12.2013
VI. Rada města ruší
1. Usnesení č. 912/62/RM/2012 ze dne 18.12.2012 v části IV., bodu 1.2., týkajícího se použití
investičního fondu příspěvkové organizace Slovácké divadlo v roce 2013.
VII. Rada města neschvaluje
1. Občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Klub
RADOST, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov, IČO 47922281 poskytnutí příspěvku na
jednodenní zájezd postižených dětí do Uherského Hradiště, St. Města a Kunovic.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1014/67/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru č. 102 o výměře 14,00 m2 v I. NP budovy č. p. 35,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, panu Petru Kubečkovi, Štěpnická 1065, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 868 86 118; s výší nájmu 4.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení prodejny elektronických
cigaret

2. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1, č. 2
a č. 3, uzavřené dne 21.12.1992 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Základní uměleckou školou, Mariánské náměstí 125,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 462 54 323, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 1 455 m2 v budově č. p. 125, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve
zvýšení čtvrtletních záloh na služby z částky 2.000 Kč na 8.000 Kč
II. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem nebytového prostoru o výměře 24,00 m2 ve II. NP budovy č. p. 860,
ulice Stonky, Uherské Hradiště, Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště,
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 469 56 808, pro Zlínský krajský atletický svaz,
Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 709 27 961
2. souhlas s umístěním sídla Zlínského krajského atletického svazu, Hradská 854, 760 01 Zlín,
IČ 709 27 961 na adrese Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1015/67/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě pro správu nemovitostí a záležitostí spojených
s výkonem práva a povinností vlastníka nemovitosti č. 2009/108/SMM, ve znění Dodatků č.
1, č. 2 a č. 3, 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 v
aktualizaci Příloh č. 1 a č. 2, a to dle důvodové zprávy
2. pronájem pozemku p. č. 3754 o celkové výměře 961 m2 v k. ú. Topolná, společnosti
TOPAGRA, spol. s r. o., 687 11 Topolná 164, IČ 440 18 711; s výší nájmu 123 Kč/rok +
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října
běžného roku; za účelem využití pozemků pro zemědělskou činnost
3. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v délce 31 bm do-na části pozemku p. č.
741/1 v k. ú. Uherské Hradiště (délka VB je stanovena dle GP č. 2013-179_1/2012), 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 59; za jednorázovou náhradu 400 Kč/bm + aktuální sazba DPH
4. pronájem části pozemku p. č. 581 o výměře 220 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou,
manželům Marii a Josefu Odstrčilíkovým; s výší nájmu 220 Kč/předmět pronájmu/rok; na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem užívání pozemku jako zahrady
5. pronájem nebytového prostoru č. 1.15 o výměře 17,29 m2 v I. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, Poradenskému centru pro sluchově postižené
Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČ 293 14 747; s výší nájmu 190
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 osobám se sluchovým postižením

6. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení v délce 4 bm na části pozemku p. č. 274/1 v k. ú. Sady (délka VB je stanovena dle
GP č. 786-64/2012), včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy, 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
7. pronájem nebytového prostoru č. 3.04 o výměře 13,23 m2 ve III. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, panu Robertu Šimčíkovi, 28. října 985, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 704 20 700; s výší nájmu 826 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti
nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a
nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem zřízení kanceláře
8. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 743,91 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova,
Uherské Hradiště, společnosti ENFIN CZ a. s., Masarykovo náměstí 162, 688 01 Uherský
Brod, IČ 255 16 264; s výší nájmu 900 Kč/m2 prodejní plochy o výměře 446,18 m2/rok +
aktuální sazba DPH a 800 Kč/m2 skladu o výměře 297,73 m2/rok + aktuální sazba DPH tj.
celkem 639.746 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou; za účelem provozování samoobslužné prodejny potravin a smíšeného zboží
9. pronájem části pozemku p. č. 3023/73 o výměře 10 m2 v k. ú. Mařatice, panu Miroslavu
Kalabusovi, Jordán 33, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 617 12 990; s výší nájmu 1.000
Kč/předmět pronájmu/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 umístění a
provozování novinového stánku
10. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23.01.2004 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní
Ludmilou Dopitovou, Jana Žižky 511, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 473 48 992, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 33 m2 v I. NP budovy č. p. 506, ulice
Všehrdova, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.05.2013
11. změnu usnesení RM č. 914/62/RM/2012/2 ze dne 18.12.2012 v odst. VI. v bodě 1., a to
následovně:
původní znění:
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
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
nové znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
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

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemků p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2, p. č. 459 o celkové výměře 217 m2
a části pozemku původní p. č. 460 o výměře 1 290 m2 (dle GP č. 763-46/2013 nově vzniklá p.
č. 460/2 o celkové výměře 1 290 m2), vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti
Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 43 548, za kupní cenu ve
výši 0,20 Kč/m2, za účelem vybudování stavby komunikace včetně opěrných zídek,
záchytného parkoviště a inženýrských sítí (dále jen stavba) dle projektové dokumentace č.
110046 z 12/2011 zpracované firmou GG Archico a. s. s tím, že nebude-li stavba zahájena do
pěti let ode dne uzavření této kupní smlouvy, může město od této smlouvy odstoupit; veškeré
náklady na vypracování projektové dokumentace bez nároků na jakoukoli úhradu ze strany
města (ať už bude záměr realizován částečně, úplně či vůbec) ponese společnost Svah Rochus
o. p. s.; dále s tím, že společnost Svah Rochus o. p. s. stavbu vybuduje dle platných obecně
závazných právních předpisů a norem a dle požadavků odborů města a to APR, OD, SÚ, OŽP
s tím, že budou na kontrolní dny s dostatečným předstihem pravidelně zváni minimálně
zástupci odboru APR a OD ke kontrole; nebude-li stavba nejpozději do 5 let ode dne uzavření
této smlouvy řádně dokončena nebo nebude-li nejpozději do 5 let ode dne uzavření této
smlouvy možnost stavbu užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního
souhlasu, město není povinno převzít tuto stavbu a neponese žádnou odpovědnost za tuto
stavbu
2. uzavření budoucí kupní smlouvy na nabytí pozemků p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2,
p. č. 459 o celkové výměře 217 m2 a části pozemku původní p. č. 460 o výměře 1 290 m2
(dle GP č. 763-46/2013 nově vzniklá p. č. 460/2 o celkové výměře 1 290 m2) vše v k. ú.
Jarošov u Uherského Hradiště a stavby komunikace, inženýrských sítí a záchytného
parkoviště vybudovaných na těchto pozemcích dle projektové dokumentace č. 110046 z
12/2011 zpracované firmou GG Archico a. s., dále dle platných obecně závazných právních
předpisů a norem a dle požadavků odborů města, a to APR, OD, SÚ, OŽP (dále jen stavba)
od společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 43 548, za
kupní cenu v celkové výši 1.000 Kč za podmínky, že bude stavba nejpozději do 5 let ode dne
uzavření této smlouvy řádně dokončena a že bude nejpozději do 5 let ode dne uzavření této
smlouvy možnost stavbu užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního
souhlasu
3. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Svah Rochus - příjezdová komunikace a
záchytné parkoviště" na pozemcích p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2, p. č. 459 o celkové
výměře 217 m2 a části pozemku původní p. č. 460 o výměře 1 290 m2 (dle GP č. 76346/2013 nově vzniklá p. č. 460/2 o celkové výměře 1 290 m2), vše v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 292 43 548
4. převod části pozemku původní p. č. 796/25 o výměře 17 m2 (dle GP č. 798-13/2013 nově
vzniklá st. p. č. 642 o celkové výměře 3 m2, nově vzniklá p. č. 796/60 o celkové výměře 10
m2 a nově vzniklá p. č. 796/61 o celkové výměře 4 m2) v k. ú. Sady, paní Lence Grebeňové;
za kupní cenu ve výši 661 Kč/m2 pozemku st. p. č. 642 (vznikla dle GP č. 798-13/2013) a 250
Kč/m2 pozemků p. č. 796/60 a p. č. 796/61 (vznikly dle GP č. 798-13/2013)
5. převod části pozemku původní p. č. 796/25 o výměře 101 (dle GP č. 798-13/2013 nově
vzniklá p. č. 796/59 o celkové výměře 101 m2) v k. ú. Sady, manželům Mgr. Daliboru a Mgr.
Kláře Hofmanovým; za kupní cenu ve výši 661 Kč/m2
6. směnu části pozemku původní p. č. 3013/26 o výměře 469 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 díl
"e" o výměře 469 m2), části pozemku původní p. č. 3013/27 o výměře 273 m2 (dle GP č.
2391-10/2013 díl "f" o výměře 273 m2), části pozemku původní p. č. 3013/28 o výměře 100
m2 (dle GP č. 2391-10/2013 díl "g" o výměře 100 m2), části pozemku původní p. č. 3013/29

o výměře 259 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 díl "h" o výměře 259 m2) a části pozemku
původní p. č. 3038/2 o výměře 106 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 díl "i" o výměře 106 m2); dle
GP č. 2391-10/2013 byly díly "e", "f", "g", "h" a "i" sloučeny a byla vytvořena nová parcela č.
3013/27 o celkové výměře 1 207 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část pozemku
původní p. č. 3013/24 o výměře 1 064 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 nově vzniklá parcela
rovněž označena č. 3013/24 o celkové výměře 1 064 m2), část pozemku původní p. č.
3013/24 o výměře 55 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 nově vzniklá p. č. 3013/42 o celkové
výměře 55 m2), část pozemku původní p. č. 3013/30 o výměře 57 m2 (dle GP č. 239110/2013 nově vzniklá p. č. 3013/43 o celkové výměře 57 m2) a část pozemku původní p. č.
3013/30 o výměře 31 m2 (dle GP č. 2391-10/2013 nově vzniklá p. č. 3013/45 o celkové
výměře 31 m2), vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví manželů JUDr. PhDr. Oldřicha
Choděry a Miloslavy Choděrové; bez doplatku
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1016/67/RM/2013 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního optického vedení sítě elektronických
komunikací do-na částech pozemků p. č. 887/2 v délce cca 16 bm, p. č. 887/5 v délce cca 20
bm a p. č. 888/1 v délce cca 20 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště pro oprávněného UPC Česká
republika, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, IČ 005 62 262
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení - uložení optického kabelu do-na
částech pozemků p. č. 289/8 v délce cca 37 bm, p. č. 289/9 v délce cca 2 bm, p. č. 289/15
v délce cca 3 bm a p. č. 1435/2 v délce cca 1 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva
chůze přes části výše uvedených pozemků, pro oprávněného Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad
1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení) a provozování vodovodního potrubí na částech pozemků p. č. 892/1 v délce
cca 48 bm, p. č. 2065/2 v délce cca 133 bm, p. č. 2065/3 v délce cca 3 bm, vše v k. ú.
Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na části pozemků 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
4. výpůjčku části pozemku p. č. 690 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
5. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0655/SMM uzavřené dne 27.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a sdružením FC Slovácko o. s., Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 227 61 209,
týkající se pronájmu travnatého oploceného fotbalového hřiště o rozměrech 50 m x 100 m v k.
ú. Mařatice; spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu a ukončení nájmu, a to v prodloužení
doby nájmu do 31.12.2024
6. převod pozemku p. č. 841/1 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 795/3 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Sady
2. směnu části pozemku p. č. 1259/10 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Uherské Hradiště ve
vlastnictví Ing. Miloslava Petra, za část pozemku p. č. 3023/52 o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1017/67/RM/2013 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 223/3 o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, a to
s Podmínkami pro dostavbu bloku v lokalitě Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště uvedenými
v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1018/67/RM/2013/1 Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1 s Bc. Ondřejem Čubíkem, po složení
kauce ve výši 4.000,- Kč s tím, že nájem bytu bude vázán na dobu jeho výkonu práce pro
město Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1018/67/RM/2013/2 Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25, o velikosti 1+1, výměře 31,60 m2, umístěný ve III.
NP domu č. p. 745, ul. Jana Žižky, s pí Antonií Vojtěškovou, trvale bytem, na dobu určitou 1
roku, s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č. 8, o velikosti 1+kk,
výměře 31 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště s pí
Nataljou Knotovou, trvale bytem, na dobu určitou a to dvou let, dle Pravidel pro nakládání
s byty pro příjmově vymezené osoby.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1019/67/RM/2013/1 Vyhodnocení záměrů na nájem bytů
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na pronájem bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře 103,19 m2, umístěného ve
III. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc,
nejvyšší nabídce předplaceného nájemného.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1019/67/RM/2013/2 Vyhodnocení záměrů na nájem bytů
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města, uzavření smlouvy o přistoupení k závazku a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 16, o velikosti 0+1, výměře bytu 23,06 m2, umístěného ve IV. NP domu
č.p. 506, ul. Všehrdova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek
zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Davidem Kolajou
2. Stanislavem Kellnerem
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 2+1,
výměře bytu 53,67 m2, umístěného ve II. 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. Miroslavou Petrovičovou
2. Silvií Slovákovou
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1,
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. Lucií Mikušovou
2. Alexanderem Šimonem
4. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1,
výměře bytu 87,55 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 371, ul. Jana Blahoslava, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 57,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. MgA. Nike Silnou
2. Petrem Vašíčkem
5. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 2+1,
výměře bytu 80,30 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 396, Svatojiřské nábřeží, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 57,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. Janem Vavřiníkem
2. Petrou Novákovou
6. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1,
výměře bytu 64,35 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 455, ul. Dukelských Hrdinů, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 50,-Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:

1. Milanem Zlámalem
2. Marcelou Tomšovou
7. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1,
výměře bytu 31,60 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště,
s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Silvií Slovákovou
2. Petrou Kočendovou
8. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, o velikosti 1+1,
výměře bytu 31,60 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. Michaelou Janskovou
2. Tomášem Halodou
9. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, o velikosti 1+1,
výměře bytu 31,60 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. Veronikou Pavelkovou
2. Tomášem Halodou
10. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23, o velikosti 1+1,
výměře bytu 31,60 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. Věrou Daníčkovou
2. Ludmilou Kubíčkovou
11. Vyhodnocení záměru města, uzavření smlouvy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 4, o velikosti 3+1, výměře 82,87 m2, umístěného ve III. NP domu č.p.
41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného; s Ing. Ondřejem Hráčkem
II. Rada města bere na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na pronájem bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře 103,19 m2,
umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 80,Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného; z důvodu nepodání nabídky.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1020/67/RM/2013 Zveřejnění záměrů na převod bytů
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr 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; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální
nabídka musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Záměr 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.
3. Záměr 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.
4. Záměr 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.

5. Záměr 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.
6. Záměr 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.
7. Záměr 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.
8. Záměr města na převod bytu č. 506/03 o velikosti 1+1 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna
s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,45 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 3545/194507 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 3545/194507 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.
9. Záměr 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.
10. Záměr 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.
11. Záměr 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.
12. Záměr města 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; a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.
13. Záměr města na převod bytu č. 730/4 o velikosti 2+1 ( 2 pokoje, předsíň, kuchyň,
koupelna, WC, sklepní kóje), umístěného ve II. NP, v domě č.p. 730, ul. Jana Žižky, Uherské
Hradiště, na pozemku st.p.č. 927 o výměře 331 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
5750/70058 na společných částech budovy č.p. 730 na pozemku st.p.č. 927 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5750/70058 na pozemku st.p.č. 927 o výměře 331 m2,
vše v k.ú. Uherské Hradiště, ; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka
musí činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1021/67/RM/2013 Dům roku 2012 - Stavba roku 2012
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. udělit čestné ocenění města Dům roku 2012 revitalizovanému objektu bývalé jezuitské
koleje - Slováckému centru kultury a tradic,
2. udělit čestné ocenění města Stavba roku 2012 akci Zkapacitnění silnice II/497 a úprava
křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1022/67/RM/2013 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Rozálii
Blažkové, pletařce z kukuřičného šustí,
2. udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroba paní Marii
Skrežinové, výrobkyni textilního kvítí a obřadních atributů.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit čestné uznání panu Jiřímu Oláhovi, za popularizaci tradiční rukodělné výroby,
celoživotní tvůrčí přínos a příkladnou práci v oboru trokařství.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1023/67/RM/2013 Akce programu regenerace
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
využití státní finanční podpory ve výši 725 000,- Kč na obnovu kulturních památek v roce
2013 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón takto:
•

na restaurování a stavební práce spojené s obnovou levé čelní fasády radnice čp. 19,
Masarykovo náměstí, k.ú. Uherské Hradiště
289 500,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ /z toho 189 500,- na restaurování/
317 989,- Kč /bez DPH/ z rozpočtu města

•

na restaurování fasády čp. 34, Masarykovo náměstí, k.ú. Uherské Hradiště
220 000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ

•

na dokončení restaurování vitrážových oken kostela Zvěstování Panny Marie
v Uherském Hradišti
119 500,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ

•

na 2. etapu restaurování maleb na klenbě průchodu domu čp. 35, Masarykovo
náměstí, k.ú. Uherské Hradiště
96 000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1024/67/RM/2013 Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu
I. Rada města schvaluje
1. uzavření plánovací smlouvy na vybudování veřejné infrastruktury mezi městem Uherské
Hradiště, sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, IČ: 00291471 a investorem
stavby Autoservisu a autobazaru v k.ú. Mařatice p. Vítem Staňkem
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1025/67/RM/2013 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Uherské Hradiště v roce 2012
I. Rada města schvaluje
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Uherské
Hradiště za rok 2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1026/67/RM/2013 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Zefektivnění procesu strategického
plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení
rozvoje města Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1027/67/RM/2013 Pověření starosty uzavíráním dohod o vytvoření pracovního místa a úhradě
mzdových nákladů v rámci projektu Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě
nezaměstnaným II.
I. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním dohod o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů v
rámci projektu Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II, dle
přiloženého vzoru.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1028/67/RM/2013 Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1029/67/RM/2013 Návrh člena do dozorčí rady společnosti SVaK, a.s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout Ing. Ladislava Šupku, společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské
Hradiště jako zástupce města Uherské Hradiště v její dozorčí radě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1030/67/RM/2013 Volba přísedících
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti následující osoby:
1. paní Mgr. Marii Bělkovou
2. paní Věru Benešovou,
3. pana Ing. Františka Bezděka,
4. paní Magdu Blahovou,
5. paní Marii Borkovou
6. paní Ing. Jitku Botkovou,
7. paní Zdenku Burdovou,
8. paní Ing. Hanu Dvorníkovou,
9. paní Ing. Marii Gajdošovou
10. paní Ing. Libuši Habartovou,
11. paní Jarmilu Hájkovou
12. paní Bc. Ludmilu Chaloupeckou
13. paní Kateřinu Kodrlovou,
14. paní Ludmilu Kuncovou
15. paní Věru Máčalovou,
16. paní Janu Nohalovou,
17. paní Renatu Rašticovou,
18. paní Libuši Stuchlíkovou,

19. paní Petru Ščuglíkovou,
20. paní JUDr. Danu Šilhavíkovou
21. paní Milenu Vlachynskou,
22. paní PhDr. Květoslavu Zlatuškovou
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1031/67/RM/2013 Tržní řád
I. Rada města vydává
Nařízení města, kterým se vydává tržní řád.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1032/67/RM/2013 Změny názvů autobusových zastávek
I. Rada města schvaluje
změny názvů autobusových zastávek na území města Uherské Hradiště.
Stávající název
Uherské Hradiště, sídl. Východ SAM
Uherské Hradiště, sídl. Východ škola
Míkovice (zastávka u hospody)
Míkovice
Vésky
Štěpnice, jesle
Štěpnice, kotelna
Štěpnice, točna
Uherské Hradiště, SOU
Jarošov, ÚLUV
Sady, rozc. (směr Východ)
Sady, hor. konec

Nový název
Mařatice, Derflanská
Mařatice, ZŠ Větrná
Míkovice, Hlavní
Míkovice, Na Příkopě
Vésky, střed
Štěpnice, Zahradní
Štěpnice, U Olšávky
Štěpnice, Zahrádky
Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad
Jarošov, Blaně
Sady, Špitálky
Sady, Za Kovárnou

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1033/67/RM/2013 Státní tiskárna cenin, s.p., Praha - Dodatek č. 5 ke Smlouvě
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji uzavřené 21.04.2006 se Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, č.p. 943,

Praha 1, IČ : 00001279. Předmětem dodatku je změna místa plnění a úprava ceníku v
souvislosti se změnou sazby DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1034/67/RM/2013 Prodloužení funkčního období ředitele ZŠ a MŠ Jarošov a ředitele ZŠ
Sportovní
I. Rada města - nevyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy,
Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace a
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se
pracovní poměr Mgr. Pavla Jančáře, ředitele Základní školy a Mateřské školy, Uherské
Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace, prodlužuje o dalších 6 let, tj.
do 31. července 2019.
- nevyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, příspěvková organizace a
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se
pracovní poměr Mgr. Milana Melichárka, ředitele Základní školy, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, příspěvková organizace, prodlužuje o dalších 6 let, tj. do 31. července 2019.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1035/67/RM/2013 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - MŠ Svatováclavská,
ZŠ a MŠ Jarošov
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009 a dodatku č. 2 ze dne
5.12.2011, jímž se vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny po provedení změny týkající se
úpravy hlavního účelu příspěvkové organizace.
2. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Uherské HradištěJarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2008,
dodatku č. 2 ze dne 22.10. 2009, dodatku č. 3 ze dne 5.12.2011, jímž se vyhlašuje úplné
znění zřizovací listiny po provedení změny týkající se doplnění dalšího místa poskytovaných
školských služeb příspěvkové organizace - školní jídelny - výdejny na pracovišti příspěvkové
organizace Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 309.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1036/67/RM/2013 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 10078941 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002
91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70
jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 000 20 729, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí podpory na akci "Snížení rizika povodní - zlepšení
povodňové služby na území města Uherské Hradiště" ve výši 135.933 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1037/67/RM/2013 Návrh na udělení Ceny města za rok 2012
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2012 panu Františku Hamadovi,
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1038/67/RM/2013 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektroodpadu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a STEELMET, s.r.o., IČ 255 90 511,
Brněnská 1372, Staré Město, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení a odděleného
sběru elektroodpadu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1039/67/RM/2013 Návrh na pronájem bytu č. 312 v DPS, ul. Kollárova 1243, Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 312 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243,
Uherské Hradiště, paní Marii Žalčíkové, trvale bytem Štěpnická 1055, Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1040/67/RM/2013 Mateřská škola Komenského - změna tepelného zdroje
I. Rada města schvaluje
změnu zdroje tepla v objektu Mateřské školy Komenského náměstí 539, Uherské Hradiště, a
to z plynové kotelny na horkovodní předávací stanici, a vybudování předávací horkovodní
stanice v objektu MŠ Komenského náměstí 539, Uherské Hradiště společností CTZ s.r.o., IČ
63472163, se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 576.
II. Rada města pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace, k podání výpovědi smlouvy o dodávce energie a služeb uzavřené se
společností RWE a.s. a k uzavření smlouvy o dávce tepla se společností CTZ s.r.o., včetně
případné smlouvy o smlouvě budoucí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1041/67/RM/2013 Smlouva o nájmu zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel
I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel" mezi
společností ROMI service s.r.o., IČ 276 84 113, Šafaříkova 1281, Uherské Hradiště a městem
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště. Výše
nájmu je 11.880,- Kč včetně DPH za jeden měřící den.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1042/67/RM/2013 Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
za podmínky dodržení všech náležitostí tisku dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 O
užívání symbolů města Uherské Hradiště s použitím historického znaku města
1. k reklamním účelům spojeným s propagací akce Den Země, kterou pořádá společnost REC
Group, Staré Město,
2. v regionálním Deníku společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. , a to tak že historický
znak města bude použit u článků, které se města Uherské Hradiště bezprostředně týkají.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1043/67/RM/2013 Změna v komisi rady města
I. Rada města jmenuje
paní MUDr. Marii Navrátilovou, nominovanou volební stranou ČSSD, do funkce členky
Místní komise Míkovice
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1044/67/RM/2013 Smlouva darovací
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy darovací mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471,
se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a paní Danou Zátopkovou,
bytem Praha 71 - Trója, Sádky 795, PSČ 171 00, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je přijetí 4 ks obrazů originálů -leptů z dílny autora Vojtěcha Preissiga, z
kolekce obrazů "Série Slovácko".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1045/67/RM/2013 Příprava XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 15. dubna 2013 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Interpelace
3. Zpráva o činnosti Rady města
4. Rozpočtové opatření města č. 01/2013 a 02/2013
5. Záměry města
6. Názvosloví veřejných prostranství
7. Dům roku 2012 - Stavba roku 2012
8. Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka
9. Akce programu regenerace
10. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Zefektivnění procesu strategického plánování a
řízení rozvoje města Uherské Hradiště
11. Volba přísedících soudců
12. Návrh člena do Dozorčí rady společnosti SVaK, a.s.
13. OZV o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí
14. Dotace z Fondu kultury pro I. pololetí 2013
15. Změny zřizovacích listin ZŠ a MŠ Jarošov a MŠ Svatováclavská
16. Návrh na udělení Ceny města za rok 2012
17. Různé
18. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

