PŘEHLED USNESENÍ
71. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 30.5.2013

1090/71/RM/2013 Závěrečný účet města za rok 2012
I. Rada města schvaluje
1. Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2012, závěry z jednání
Škodní komise a Ústřední inventarizační komise.
2. Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací k 31. 12. 2012.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2012, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2012, provedené ekonomickým odborem
k 31.12.2012 dle podmínek stanovených zastupitelstvem města.
3. Schválit Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2012 a účetní závěrku města k 31.
12. 2012.
4. Souhlasit s celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2012, a to bez výhrad.
5. Schválit odepsání 9 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti,
v celkovém objemu 168 804,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
6. Vzít na vědomí informaci o odepsání 136 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se
přenesené působnosti, v celkovém objemu 352 205,98 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1091/71/RM/2013 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1092/71/RM/2013 Rozpočtové opatření města č. 03/2013 a 04/2013
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 03/2013 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2013 se zvyšují o 5 384,4 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. Příspěvkové organizaci Aquapark Uherské Hradiště odpisový plán na rok 2013 ve znění dle
přílohy důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže realizaci rekonstrukce kotelny vč. radiátorů ve
výši 265 tis. Kč, na něž budou využity prostředky investičního fondu společnosti a dále 160
tis. Kč z rezervního fondu organizace.

5. Okresní agrární komoře pro okres Uherské Hradiště, Svatoplukova 346, 686 76 Uherské
Hradiště, IČO 49434438, neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč, účelově určenou na úhradu
nákladů spojených s pořádáním VI. ročníku soutěže TOP Víno Slovácka 2013. 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 a Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Klub kultury Uherské
Hradiště, příspěvková organizace a Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, příspěvková organizace dle jejich žádostí v celkové hodnotě 1 265 244,-- Kč.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 03/2013, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 04/2013 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.
4. Schválit uzavření smlouvy o půjčce Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště, na refinancování půjčky z rozpočtu města
Uherské Hradiště ze dne 12.11.2009, určené na projekt "Realizace propagační kampaně a
marketingu produktů turistické oblasti Slovácko" ve výši 2 600 tis. Kč ve znění dle přílohy.
IV. Rada města Ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo zpracovat návrh hospodaření své
příspěvkové organizace na rok 2014 v souladu s příspěvkem zřizovatele dle platného
rozpočtového výhledu, upraveného dle rozpočtových opatření města, prováděných v letošním
roce.
Termín: 30.7.2013
2. řediteli příspěvkové organizace Knihovna B. B. Buchlovana zpracovat návrh hospodaření
své příspěvkové organizace na rok 2014 v souladu s příspěvkem zřizovatele dle platného
rozpočtového výhledu, upraveného dle rozpočtových opatření města, prováděných v letošním
roce.
Termín: 30.7.2013
V. Rada města neschvaluje
Občanskému sdružení Italsko-moravská kulturní a historická asociace, Bartošova 4341, 760
01 Zlín, IČ 22766901, neinvestiční dotaci na projekt "Dny Italské republiky na Moravě",
který se uskuteční dne 1.6. 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1093/71/RM/2013 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. Rada města schvaluje
1. Zprávu jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. o činnosti v roce 2012
2. Hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2012
3. Přiznání daně z příjmů právnických osob společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2012 včetně
příloh Rozvaha, Výsledovka, Příloha účetní závěrky a Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami
4. Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o. Ing. Stanislavu Gabrielovi mimořádnou odměnu za
rok 2012 dle návrhu předloženém předsedou dozorčí rady

5. Společnosti EDUHA, s.r.o. výběr kauce u dlouhodobého ubytování až do výše 1,5 násobku
ceny měsíčního ubytování, s účinností od 1.7.2013
II. Rada města bere na vědomí
1. Zprávu nezávislého auditora z provedené konzultace vztahující se k účetnímu období roku
2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1094/71/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru č. 1.20 o výměře 26,40 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, paní Martině Zapletalové, Za Humny 213, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 742 14 829; s výší nájmu 16.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení fotoateliéru
2. pronájem nebytového prostoru č. 1.17 o výměře 43,00 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, obecně prospěšné společnosti Lidové tradice a
řemesla, o. p. s., Zámecká 196, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 283 09 146; s výší nájmu 700
Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem prodeje krojových součástí, speciální metráže, dárkových a užitkových předmětů
vlastní výroby a dále za účelem pořádání kurzů a seminářů o rukodělných technikách - tkaní,
vyšívání, ukázky malování kraslic, malování na hedvábí, výroby košíků a krojové obuvi
3. ukončení Nájemní smlouvy č. S-9800432/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3,
uzavřené dne 05.08.1998 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní Zdenkou Senekovou a manžely Vladimírem a
Jarmilou Mazurkovými, týkající se pronájmu 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; dohodou ke dni
31.12.2013
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2002
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 265 93 823, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře
60,63 m2 v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve
změně sídla organizace z adresy Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště na adresu
Gahurova 5265, 760 01 Zlín
5. ukončení Nájemní smlouvy č. 2011/888/SMM uzavřené dne 18.10.2011 mezi městem
Uherské Hradiště a paní Marií Bellovičovou, týkající se pronájmu parkovacího stání č. 21 o
výměře 13 m2 včetně 16 m2 zpevněné plochy, které je součástí parkovacích stání
vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/20, p. č. 1308/27, p. č. 1308/30, vše v k. ú.
Uherské Hradiště v ulici Stonky; dohodou ke dni 30.06.2013
II. Rada města uděluje
1. souhlas s umístěním sídla podnikání na adrese Masarykovo náměstí 157/158, Uherské
Hradiště, žadatel: Zbyněk Zimčík, sídlo podnikání Novoveská 1066, 687 25 Hluk, IČ 653
15 863
III. Rada města neuděluje
1. souhlas s podnájmem nebytového prostoru o výměře 24,30 m2 ve II. NP budovy č. p. 860,
Stonky, Uherské Hradiště, Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky
860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 469 56 808, pro společnost CORE Transport s. r. o.,
Táboritská 880/14, 130 00 Praha, IČ 291 35 397 a pověřuje Ing. Danu Stojnovou, vedoucí

OŠS, jednat o zúžení předmětu nájemní smlouvy uzavřené s TJ Slovácká Slavia na pronájem
nebytových prostor v budově č. p. 860, Uherské Hradiště (Sportovní hala v Uherském
Hradišti) o nebytové prostory, které TJ Slovácká Slavia nevyužívá ke své činnosti a které by
mohlo pronajímat přímo město Uherské Hradiště
IV. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.09.2007 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Základní a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Palackého náměstí, se sídlem Palackého
náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 603 71 668, týkající se pronájmu nebytových
prostor o celkové výměře 144,00 m2 v I. NP budovy č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uherské
Hradiště; výpovědí ke dni 31.07.2013
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí části pozemku původní p. č. 1259/10 o výměře 95 m2 (dle GP č. 1864-59/2010 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 1259/10 o celkové výměře 95 m2) v k. ú. Uherské
Hradiště od Ing. Miloslava Petra; za celkovou kupní cenu 30.000 Kč s tím, že náklady na
vypracování geometrického plánu uhradí Ing. Miloslav Petr a náklady spojené s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště
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 250 Kč/m2
3. členství města Uherské Hradiště v Honebním společenstvu Staré Město a v Honebním
společenstvu Kunovice a jmenování zástupce v Honebním společenstvu Staré Město, a to
pana Mgr. Vratislava Brokla a zástupce v Honebním společenstvu Kunovice, a to Ing. et Ing.
Stanislava Křenka
4. převod části pozemku původní p. č. 237/2 o výměře 42 m2 (dle GP č. 764-15/2013 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 237/2 o celkové výměře 42 m2) v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, do podílového spoluvlastnictví pana Petra Juráska (podíl id. 1/3), Mgr.
Ladislavy Švehlové (podíl id. 1/3) a paní Jindry Vařachové, DiS. (podíl id. 1/3); za celkovou
kupní cenu ve výši 35.017 Kč; kupující uhradí náklady na vypracování GP v poměrné výši tj.
v částce 2.733 Kč
5. převod části pozemku původní p. č. 235 o výměře 76 m2 (dle GP č. 764-15/2013 nově
vzniklá p. č. 235/1 o celkové výměře 76 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
společnosti Rodinná lékárna s. r. o., Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 269 36 089;
za celkovou kupní cenu ve výši 46.859 Kč; kupující uhradí náklady na vypracování GP
v poměrné výši tj. v částce 2.733 Kč
6. směnu části pozemku původní p. č. 1259/8 o výměře 189 m2 (dle GP č. 2053-16/2013 nově
vzniklá p. č. 1259/21 o celkové výměře 189 m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za
pozemek p. č. 1259/7 o celkové výměře 342 m2 v k. ú. Uherské Hradiště v podílovém
spoluvlastnictví paní Ivony Huňkové (podíl id. 1/2) a pana Marka Jindry (podíl id. 1/2); bez
doplatku s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na vypracování GP a náklady
spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
7. směnu částí pozemků původní p. č. 372/1 o výměře 30 m2 (dle GP č. 2416-18/2013 nově
vzniklá p. č. 372/3 o celkové výměře 30 m2) v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část pozemku
původní p. č. 373/2 o výměře 30 m2 (dle GP č. 2416-18/2013 nově vzniklá p. č. 373/4 o
celkové výměře 30 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; bez doplatku s tím, že město
Uherské Hradiště uhradí náklady na vypracování GP a náklady spojené s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
8.

převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 35/1, části pozemku původní st. p. č. 35/1 o
výměře 257 m2 (dle GP č. 2060-19/2013 nově vzniklá stavební parcela rovněž označena č.
35/1 o celkové výměře 257 m2) a části pozemku původní p. č. 44/1 o výměře 53 m2 (dle GP
č. 2060-19/2013 nově vzniklá parcela rovněž označena č. 44/1 o celkové výměře 53 m2), vše
v k. ú. Uherské Hradiště, a to s Podmínkami pro převod nemovitosti č. p. 23 v ul. Nádražní,
které jsou uvedeny v důvodové zprávě, společnosti Domidea s. r. o., Mariánské náměstí 62,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 015 73 411; za celkovou kupní cenu 4.500.000 Kč a
s podmínkou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu umístění rozvaděče, HDPE trubky a optického kabelu v budově č. p. 23, ulice
Nádražní, Uherské Hradiště, včetně práva průchodu po budově za účelem umístění,
provozování, údržby, oprav výše specifikovaných zařízení, s dobou trvání věcného břemene
po dobu umístění rozvaděče, HDPE trubky a optického kabelu v budově č. p. 23, ulice
Nádražní, Uherské Hradiště, pro oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471; povinný: společnost Domidea s. r. o.,
Mariánské náměstí 62, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 015 73 411; věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně
9. 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, které jsou
uvedeny v důvodové zprávě, společnosti TRADIX REALIZACE s. r. o., Huštěnovská 2004,
686 03 Staré Město, IČ 291 88 253; za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 a s podmínkou
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
průchodu a průjezdu pro veřejnost z místní komunikace v ulici Dukelských Hrdinů do
vnitrobloku přes část pozemku p. č. 223/3 v k. ú. Uherské Hradiště o minimálních světlých
rozměrech: šířka 3,6 m a výška 3,9 m, s dobou trvání věcného břemene po dobu životnosti
novostavby na pozemku p. č. 223/3 v k. ú. Uherské Hradiště, pro budoucího oprávněného
město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471;
budoucí povinný: TRADIX REALIZACE s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ
291 88 253; věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
10. nabytí částí pozemku p. č. 3164/16 v k. ú. Mařatice od společnosti Bydlení - Kasárna s. r.
o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840; za celkovou kupní cenu ve výši 1
Kč; dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
11. nabytí stavby ostatní komunikace, zpevněných ploch, chodníků, vjezdů do garáží,
parkovacích stání, veřejného osvětlení atp., vše v k. ú. Mařatice od společnosti Bydlení Kasárna s. r. o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840; za celkovou kupní
cenu ve výši 1 Kč; dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1095/71/RM/2013 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 3023/52 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Mařatice
2. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2013/0084/SMM uzavřené dne 06.02.2013
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a panem Markem Běhavkou, týkající se pronájmu nebytových prostor č. 5.04 a č. 5.05,
oba v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího
ve změně čl. III. odst. 1., a to ve změně doby nájmu z doby určité od 01.02.2013 do
31.07.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3. převod pozemku st. p. č. 1164 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění přípojky podzemního
kabelového vedení NN do-na části pozemku p. č. 653/4 v délce cca 17 bm 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
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelu NN
NAYY 4x150 do-na části pozemku p. č. 110/7 v délce cca 4 bm 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
6. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - umístění nadzemního vedení NN v celkové délce cca 30 bm nad částí pozemku p.
č. 575/10 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, 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
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení vodovodního litinového potrubí DN 80 mm o celkové délce cca 313 bm do-na částech
pozemků p. č. 954/8, p. č. 974/4 a p. č. 974/5, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva
vstupu a vjezdu na pozemky 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
8. převod budovy č. p. 127 umístěné na pozemku st. p. č. 146/2, pozemku st. p. č. 146/2 o
celkové výměře 516 m2 a části pozemku p. č. 1007 o výměře cca 233 m2, vše v k. ú. Mařatice
9. pronájem části nebytového prostoru č. 2.47 (krytý ochoz) o výměře cca 6,50 m2 ve II. NP
budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště
10. pronájem plochy zděného oplocení o výměře cca 28 m2 umístěného na částech pozemků
p. č. 132/13 a p. č. 135/4, oba v k. ú. Uherské Hradiště
11. výpůjčku částí pozemků p. č. 653/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 653/20 o výměře cca 1 m2,
p. č. 653/23 o výměře cca 2 m2, p. č. 653/32 o výměře cca 1 m2, p. č. 137 o výměře cca 2 m2,
p. č. 132/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 653/28 o výměře cca 1 m2, p. č. 45 o výměře cca 1 m2 a
p. č. 295/1 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
12. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 321,95 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. p. 1188, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště
13. pronájem části pozemku p. č. 793/12 o výměře cca 1 m2 (výměra reklamní plochy je cca 4
m2) v k. ú. Sady
14. pronájem parkovacího stání č. 21 o výměře 13 m2 včetně 16 m2 zpevněné plochy, které je
součástí komplexu parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/20, p. č.
1308/27, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (v ulici Stonky)
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. pronájem části pozemku p. č. 3013/39 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Mařatice
2. pronájem části pozemku p. č. 974/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
3. výpůjčku části pozemku p. č. 793/12 o výměře cca 1 m2 (výměra reklamní plochy je cca 4
m2) v k. ú. Sady
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1096/71/RM/2013 Vyhodnocení záměrů na převod bytů za tržní cenu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 3519/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích
st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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; s manžely Zbyňkem a Janou Tomečkovými, za kupní cenu
555.000,- Kč
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 2904/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích
st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s:
1. Miroslavem Drápalem, za kupní cenu 455.000,- Kč.
2. Tomášem Hlaváčkem, , za kupní cenu 451.100 Kč
3. Manžely Monikou a Jindřichem Plevákovými, za kupní cenu 451.000 Kč.
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5710/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na
pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s manžely Stanislavou a
Pavlem Tomaštíkovými, za kupní cenu 766.000,- Kč.
4. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 3545/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na
pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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; s manžely Stanislavou a Pavlem Tomaštíkovými, za
kupní cenu 551.000,- Kč.
5. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 3555/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na
pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s Jaroslavou
Krejčiříkovou, za kupní cenu 550.000 Kč.
6. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o
velikosti 2908/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích
st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s manžely Zbyňkem a Janou
Tomečkovými za kupní cenu 455.000,- Kč
7. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, s:
1. Petrou Karlíkovou, za kupní cenu 880.000 Kč.
2. Manžely Monikou a Jindřichem Plevákovými, za kupní cenu 863.000 Kč.
8. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2, umístěného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a
č. p. 993, ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemcích st.p. č. 1255
o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. p.č. 1253 o výměře 326 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3202/244676 na společných částech budovy č.p. 991,
992 a 993 na pozemcích st. p.č. 1255, st. p.č. 1254, st. p.č. 1253, a spoluvlastnického podílu
o velikosti 3202/244676 na pozemcích st.p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře
247 m2, st. p.č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní
ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 600.000 Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě; s manžely Renátou a Pavlem Kokoruďovými, za kupní cenu 600.100,Kč.

9. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 m2, umístěného ve III. NP domu č. p. 769, ul.
Mojmírova, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na
společných částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na pozemku st. p. č. 1604/3 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 o výměře 167
m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální
nabídka musí činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; s:
1. Bc. Janem Klimkem, za kupní cenu 891.900,- Kč.
2. Bc. Petrou Karlíkovou, za kupní cenu 869.000,- Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 503/03 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,32 m2, umístěného v I. NP, ve
vchodě č.p. 503, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č.
855/12, st. p.č. 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 na pozemcích
st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; nejvyšší
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,02 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě
č.p. 504, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcíchst. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č.
855/12, st. p.č. 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na pozemcích
st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
3. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,32 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě
č.p. 505, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č.
855/12, st. p.č. 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na pozemcích
st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
4. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístěného ve IV.NP, ve vchodě
č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č.
855/12, st. p.č. 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích
st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
5. Nehodnocení záměru 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; z důvodu nepodání žádné nabídky.
6. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň,
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 28,97 m2, umístěného ve II. NP, ve vchodě
č.p. 504, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2897/194507 na společných
částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č.
855/12, st. p.č. 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 550.000 Kč; z důvodů
uvedených v přiložené důvodové zprávě.
III. 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 na společných částech budovy
č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11,st. p.č. 855/12, st. p.č.
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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na společných částech budovy č.p. 503,
504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2897/194507 na společných částech budovy č.p. 503,
504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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. 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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na společných částech budovy č.p. 503,
504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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.
5. 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na společných částech
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12,
st. p.č. 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.
6. 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
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1097/71/RM/2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MIC a ICM za rok rok 2012
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro
mládež za rok 2012.

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1098/71/RM/2013 Vyhodnocení zimní údržby
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby za zimní období 2012/2013 dle přiložené zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1099/71/RM/2013 Asociace měst pro cyklisty
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
aktivní členství města Uherského Hradiště v Asociaci měst pro cyklisty dle předloženého
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření zakládací smlouvy Asociace měst pro cyklisty dle předloženého návrhu.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
stanovy Asociace měst pro cyklisty dle předloženého návrhu.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
pověření místostarosty města Uherského Hradiště plnícího úkoly vyplývající z činností v
oblasti dopravy k zastupování města Uh. Hradiště v orgánech Asociaci měst pro cyklisty a
k jednáním za město Uherské Hradiště v období mezi založením a vznikem Asociace měst
pro cyklisty.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1100/71/RM/2013 Souhlas s prováděním opatření na pozemcích města v Kněžpolském lesevýřez javoru jasanolistého, změna termínu ukončení akce
I. Rada města uděluje
souhlas Krajskému úřadu Zlínského kraje k provádění opatření na pozemcích města v rámci
realizace projektu "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les" s termínem
ukončení prací do 30.9.2015.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1101/71/RM/2013 Smlouva o užití digitálních ortofot
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a Českou

republikou - Zeměměřickým úřadem, IČ 60458500, se sídlem Pod sídlištěm 9, Praha 8, PSČ
18211, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí práv k užití dat ortofoto ve formě digitálního
produktu. Poskytnutí práv je bezplatné.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1102/71/RM/2013 Darovací smlouva s obecně prospěšnou společností KOLA PRO AFRIKU
I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 a obecně
prospěšnou společností KOLA PRO AFRIKU, IČ 293 97 596, se sídlem 28. října 437,
Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je darování 22 ks jízdních kol v celkové hodnotě 19.900 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1103/71/RM/2013 Schválení Smlouvy o partnerství s partnery projektu Podpora procesu
komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištku
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Uherské Hradiště, sídlem Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a partnery Oblastní charitou Uherské Hradiště,
sídlem Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 440 18 886 a Petrklíč, o.p.s.,
sídlem Na Krajině 44, Uherské Hradiště - Vésky 44, IČ 269 28 060, jejímž předmětem je
zajištění realizace projektu "Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na
Uherskohradišťsku", dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1104/71/RM/2013 Návrh na pronájem bytu č. 21 v Domě s chráněnými byty, Štefánikova
1284, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+KK v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284,
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:
1. Miroslav Šustr,
2. Františka Bräuerová,
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1105/71/RM/2013 Provoz mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2013
I. Rada města bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1106/71/RM/2013 Změna zřizovací listiny MŠ Svatováclavská - doplnění nového místa
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
I. Rada města schvaluje
další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Uherské Hradiště Mařatice,
1. máje 55, u právnické osoby Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace, IČ 70993360, s účinností od 1.9.2013.
II. Rada města schvaluje
podání žádosti Krajskému úřadu Zlínského kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
ve věci zápisu dalšího místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, u právnické osoby Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace, IČ 70993360, s účinností od 1.9.2013.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009, dodatku č. 2 ze dne
5.12.2011 a dodatku č. 3 ze dne 15. 4.2013, jímž se vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny po
provedení změny, která se týká doplnění dalšího místa poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb na adrese Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1107/71/RM/2013 Zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Sportovní
I. Rada města schvaluje
podání žádosti Krajskému úřadu Zlínského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení v mimořádném termínu: zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině
ze 135 na 165 s účinností od 1.9. 2013 u právnické osoby Základní škola, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, příspěvková organizace.
II. Rada města současně žádá
Krajský úřad Zlínského kraje z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského
zákona o dřívější účinnost zápisu změny a o prominutí zmeškání termínu pro předložení
žádosti.

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

1108/71/RM/2013 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50.000,- Kč na zajištění provozu
dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti v roce 2013, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1109/71/RM/2013 Sadská výšina - archeologická Národní kulturní památka - Smlouva s
E.ON Česká republika, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ: 00291471,
DIČ: CZ00291471 a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400. Místem připojení je parcela č. 351/1
a p.č. 795/1 v katastrálním území Sady (lokalita Sadská výšina).

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1110/71/RM/2013 Názvosloví veřejných prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název veřejného prostranství
1. "Výšina sv. Metoděje" v lokalitě Sady - Špitálky, k.ú. Sady
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1111/71/RM/2013 Územní studie US1 - Sídliště Štěpnice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Územní studii US1 - Sídliště Štěpnice ve variantě č. IV
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1112/71/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, 686 70, IČ: 002 91 471
a investory stavby rodinného domu v k.ú. Sady - Bc. Petrem Dynkou a Markétou Bajanovou
dle přílohy.

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

1113/71/RM/2013 Žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 4 Integrovaného plánu rozvoje města
Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
postoupení žádosti o dotaci podané v rámci výzvy číslo 4 Integrovaného plánu rozvoje města
Uherské Hradiště Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 720, IČ 26912589, se sídlem
Šafaříkova 720, 68601 Uherské Hradiště k další administraci Centru pro regionání rozvoj
ČR.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1114/71/RM/2013 Smlouva darovací
I. Rada města ruší
usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 1044/67/RM/2013 ze dne 26. 3. 2013, kterým bylo
schváleno uzavření smlouvy darovací na přijetí 4 ks obrazů od paní Dany Zátopkové,
II. 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, a
to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je přijetí 5 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 ]
1115/71/RM/2013 Schválení zahraniční služební cesty
I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu pro manažerku projektu Central MeetBike Mgr. Kristýnu
Chybíkovou, odborného koordinátora projektu Dušana Pavlíčka a manažerku propagace a
administrace Ing. Martinu Doupovcovou (náhradník Ing. Jindřich Havelka) ve dnech 13. - 14.
6. 2013 do Vídně (Rakousko).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1116/71/RM/2013 Smlouva o poskytování služeb - Zimní stadion UH s.r.o.
I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi společností Zimní stadion UH s.r.o, IČ 293 04
113, Strašnická 3165/1b, Praha 10 a městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, Masarykovo
nám. 19, Uherské Hradiště, dle přílohy. Paušální odměna za poskytování služeb vyplývajících
z připojení objektu společnosti na pult centralizované ochrany je 500,- Kč za každé započaté
měsíční období.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1117/71/RM/2013 Příprava XVII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XVII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 17. června 2013 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XVII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Interpelace
3. Zpráva o činnosti Rady města
4. Závěrečný účet města za rok 2013
5. Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2013
6. Rozpočtové opatření města č. 03/2013 a 04/2013
7. Záměry města
8. Změna zřizovací listiny MŠ Svatováclavská
9. Názvosloví veřejných prostranství
10. Územní studie US1 - sídliště Štěpnice
11. Územní studie US10 - Mařatice
12. Asociace měst pro cyklisty
13. Diskuse
14. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1118/71/RM/2013 Změna v komisi rady města
I. Rada města odvolává
pana Mgr. Petra Kalluse, nominovaného volební stranou KDU - ČSL, z funkce člena Komise
pro dopravu.
II. Rada města jmenuje
pana Petra Popelku, nominovaného volební stranou KDU - ČSL, členem Komise pro
dopravu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1119/71/RM/2013 Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
s použitím historického znaku města na pozvánce pro okresní kolo Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů, kterou pořádá společnost DECARO RMG, s.r.o., Hostivice, Husovo
náměstí 1702, za podmínky dodržení všech náležitostí tisku dle obecně závazné vyhlášky č.
4/2010 O užívání symbolů města Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1120/71/RM/2013 Informativní zpráva o činnosti živnostenského odboru
I. Rada města bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti živnostenského odboru městského úřadu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

