PŘEHLED USNESENÍ
72. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 4.6.2013

1121/72/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. 2012/1041/SMM uzavřené dne 11.12.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a společností Lidumila s. r. o., Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 291
94 024; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 1 v důvodové zprávě
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku p. č. 348/248 o celkové výměře 213 m2 a částí pozemků původní p. č.
348/198 o výměře 8 m2 (dle GP č. 2408-17/2013 nově vzniklá p. č. 348/267 o celkové
výměře 8 m2), původní p. č. 348/249 o výměře 8 m2 (dle GP č. 2408-17/2013 nově vzniklá p.
č. 348/266 o celkové výměře 8 m2) a původní p. č. 3164/73 o výměře 3 659 m2 (dle GP č.
2408-17/2013 nově vzniklá p.č. 3164/120 o celkové výměře 3 659 m2), vše v k. ú. Mařatice, a
to s Podmínkami pro převod pozemku a částí pozemků v k. ú. Mařatice pro 6 RD, ulice
Pastýrna uvedenými v důvodové zprávě, manželům Kateřině a Mgr. Pavlu Zlomkovým; za
kupní cenu ve výši 601 Kč/m2 a za předpokladu nabytí pozemků p. č. 359/1 a p. č. 348/196,
oba v k. ú. Mařatice do vlastnictví manželů Kateřiny a Mgr. Pavla Zlomkových (popř.
zajištění přístupu na pozemky p. č. 359/1 a p. č. 348/196, oba v k. ú. Mařatice zřízením
věcného břemene), a to nejpozději do 31.12.2013 s tím, že náklady na vypracování GP č.
2408-17/2013 a náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí manželé Kateřina a Mgr. Pavel Zlomkovi
2. budoucí směnu části pozemku p. č. 3013/25 o výměře cca 960 m2 v k. ú. Mařatice
v podílovém spoluvlastnictví PhDr. Jany Fornůskové (podíl id. 1/2) a paní Zdeňky Sitové
(podíl id. 1/2), za části pozemků p. č. 3013/24 o výměře cca 166 m2, p. č. 3013/26 o výměře
cca 275 m2, p. č. 3013/27 o výměře cca 169 m2, p. č. 3013/28 o výměře cca 170 m2 a p. č.
3013/29 o výměře cca 180 m2, celkem o výměře cca 960 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a následné uzavření směnné smlouvy; za předpokladu nabytí částí pozemků p. č.
3013/24 a p. č. 3013/30 do vlastnictví města Uherské Hradiště, a to nejpozději do 31.12.2018;
bez doplatku s tím, že veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Uherské Hradiště
3. budoucí směnu pozemku p. č. 1809/15 o celkové výměře 3 135 m2 v k. ú. Mařatice ve
vlastnictví paní Ludmily Jurčíkové, za části pozemků původní p. č. 3013/24 o výměře cca 193
m2, p. č. 3013/25 o výměře cca 207 m2, p. č. 3013/26 o výměře cca 294 m2, p. č. 3013/27 o
výměře cca 174 m2, p. č. 3013/28 o výměře cca 153 m2 a p. č. 3013/29 o výměře cca 181 m2,
celkem o výměře cca 1 202 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a následné
uzavření směnné smlouvy; za předpokladu nabytí částí pozemků p. č. 3013/24, p. č. 3013/30 a
p. č. 3013/25 do vlastnictví města Uherské Hradiště, a to nejpozději do 31.12.2018; s
doplatkem ve výši 1.500 Kč/za každý m2 převáděných městských pozemků převyšující

výměru 700 m2 ve prospěch města Uherské Hradiště s tím, že veškeré náklady spojené se
směnou uhradí město Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1122/72/RM/2013 Územní studie US10 - Mařatice - Vyhlídka - I. etapa
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Územní studii "US10 - Mařatice- Vyhlídka, I.etapa".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1123/72/RM/2013 3D RENDER - Neinteraktivní prohlídka středověké podoby města Uherské
Hradiště, rozšíření
I. Rada města schvaluje
odeslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
"3D RENDER - NEINTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA STŘEDOVĚKÉ PODOBY MĚSTA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ROZŠÍŘENÍ" jednomu uchazeči, Binary Pixel, Miroslav Mihálik,
Priehradka 393, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, IČ:443 01 791.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1124/72/RM/2013 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Zateplení objektu MŠ 28.října Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. vyloučení uchazeče R+R - Trade, s.r.o., Na Hrázi 275, 687 22 Ostrožská Nová Ves, 253 36
312, ze zadávacího řízení na stavební práce "Zateplení objektu MŠ 28.října Uherské
Hradiště" provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, otevřené podlimitní řízení, neboť nesplňuje požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách.
2. výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Zateplení objektu MŠ 28.října Uherské
Hradiště" provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, otevřené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: H S K spol. s r.o., J.E. Purkyně 1272, 686
01 Uherské Hradiště, IČ: 469 67 184, s nabídkovou cenou 6.042.297 Kč bez DPH, 7.311.179
Kč včetně DPH.
3. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem H S K spol. s r.o, IČ: 469 67 184, v
souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.3 tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1125/72/RM/2013 Petice ve věci výstavby dětského hřiště v areálu bývalých kasáren
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
odpověď na petici "Veřejné dětské hřiště v areálu bývalých kasáren" dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1126/72/RM/2013 Humanitární pomoc oblastem postiženým záplavami v červnu 2013
I. Rada města schvaluje
1. Konání veřejné sbírky na humanitární a charitativní účely související s živelní pohromou
v červnu 2013. Sbírka pod názvem "Na pomoc obcím a městům ČR postiženým záplavami
v červnu 2013" bude prováděna shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
zřízeném pro tento účel u České spořitelny, a.s., a dále dvěma pokladničkami, z nichž jedna
bude umístěna v prostorách podatelny a druhá v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště,
a to do 31.12.2013.
2. Rozpočtové opatření č. 05/2013 spočívající ve snížení rozpočtové rezervy o 234 tis. Kč a
zvýšení výdajů na nákup vysoušečů ve výši 234 tis. Kč určených na pomoc městu Písek.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 05/2013 spočívající ve snížení rozpočtové rezervy o
234 tis. Kč a zvýšení výdajů na nákup vysoušečů ve výši 234 tis. Kč určených na pomoc
městu Písek.
2. Schválit městu Písek, IČ 00249998, poskytnutí věcného daru pěti kusů vysoušečů
v hodnotě 234 tis. Kč za účelem pomoci odstranění škod způsobených záplavami v červnu
2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
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