PŘEHLED USNESENÍ
74. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 9.7.2013

1132/74/RM/2013 Vyhodnocení záměrů I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení VN
do-na částech pozemků p. č. 653/20 v délce cca 12 bm, p. č. 653/22 v délce cca 18 bm a p. č.
1581 v délce cca 31 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.
s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na
dobu neurčitou
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN do-na
části pozemku p. č. 2065/2 v délce cca 9 bm v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání
věcného břemene na dobu neurčitou
3. výpůjčku částí pozemků p. č. 3016/23 o výměře 60 m2 a p. č. 3016/22 o výměře 1 190 m2,
oba v k. ú. Mařatice, Sboru dobrovolných hasičů Jarošov, Pivovarská 528, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 628 33 065; na dobu určitou do doby realizace záměru na výstavbu sportoviště a
rekreační zóny v této lokalitě, nejdéle však do 31.12.2018; za účelem zřízení tréninkového
hřiště pro 3 sportovní družstva a pořádání velké ceny okresu Uherské Hradiště
4. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení - plynovodní přípojky v délce 8,77 bm na části pozemku p. č. 3012/67 (délka VB je
stanovena dle GP č. 2406-11/2013) v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy, pro
oprávněného JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 276 89 841; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na
dobu neurčitou
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování strukturované sítě pro přenos EZS, kamerového systému a chráničky
pro signální kabel bezpečnostního systému vzletové a přistávací plochy na částech pozemků
p. č. 3015/50 v délce cca 12 bm, p. č. 3015/96 v délce cca 13 bm, p. č. 3015/163 v délce cca 9
bm, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejich zřízením,
stavebními úpravami a provozováním, pro oprávněného SYNOT REAL ESTATE, a. s.,
Sokolovská 541, 180 00 Praha 8-Libeň, IČ 262 21 276; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou

6. výpůjčku části pozemku p. č. 410/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, paní
Zdeňce Háblové; na dobu určitou po dobu životnosti novostavby rodinného domu na
pozemku p. č. 421 v k. ú. Míkovice nad Olšavou; za účelem vybudování zpevněného vjezdu a
sjezdu k novostavbě rodinného domu a s podmínkami APR uvedenými v důvodové zprávě
7. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2009/654/SMM uzavřené dne 09.07.2009
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu 1 ks mikrotrubičky o průměru 7 mm umístěné v HDPE trubce o
délce 331 m, uložené v pozemcích v trase mezi pozemky p. č. 289/14 a p. č. 289/1 v k. ú.
Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to
ve změně doby nájmu z doby určité 10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy s roční
výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou, dále ve změně výše
nájmu z částky 24 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 36 Kč/bm/rok + aktuální sazba
DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
8. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2010/497/SMM uzavřené dne 25.05.2010
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu trubky o průměru 50 mm v délce 9 m umístěné v pozemku p. č.
3164/1 v úseku mezi budovami na pozemcích st. p. č. 520/4 a st. p. č. 520/3, dále v délce 36
m umístěné v pozemcích p. č. 3164/1 a p. č. 3164/13 v úseku mezi budovami st. p. č. 520/3 a
st. p. č. 520/2 a v délce 11 m umístěné v pozemku p. č. 3164/1 v úseku mezi budovami na
pozemcích st. p. č. 520/3 a st. p. č. 1831, vše v k. ú. Mařatice; spočívajícího ve změně čl. III.
Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve změně doby nájmu z doby určité 10 let ode dne
podpisu nájemní smlouvy s roční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční
výpovědní lhůtou, dále ve změně výše nájmu z částky 13 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na
částku 36 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
9. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2010/498/SMM uzavřené dne 25.05.2010
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu vrapované trubky o průměru 50 mm v délce 19 m umístěné
v pozemcích p. č. 3164/1, p. č. 3164/13 v úseku mezi budovami na pozemcích st. p. č. 520/4 a
st. p. č. 520/5, vše v k. ú. Mařatice; spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné odst.
1., 2. a 3., a to ve změně doby nájmu z doby určité 10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy
s roční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou, dále ve změně
výše nájmu z částky 13 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 36 Kč/bm/rok + aktuální
sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
10. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2011/404/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 01.06.2011 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166,
755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, týkající se pronájmu 2 optických vláken kabelu metropolitní
komunikační sítě v délce 588 bm vedených v trase z budovy č. p. 1217, ulice Velehradská,
Uherské Hradiště (budova PČR) do budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště a
1 optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v délce 485 bm vedeného v trase
z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 834, ulice Boženy
Němcové, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. I. Prohlášení pronajímatele a
smluvních stran odst. 1., dále čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ve změně délky pronajatého
optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě vedeného v trase z budovy č. p. 1037,
ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 834, ulice Boženy Němcové, Uherské
Hradiště z 485 bm na délku 930 bm a čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 2. a 3., a to ve
změně výše nájmu z částky 0,70 Kč/bm jednoho optického vlákna/rok + aktuální sazba DPH

na částku 12 Kč/bm optického vlákna/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby
nájemného
11. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0560/SMM uzavřené dne 24.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253
52 288, týkající se pronájmu 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní
komunikační sítě Uherské Hradiště v délce 498 bm vedeného v trase z budovy č. p. 1037,
ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 1198 (Klub Kultury Uherské Hradiště),
ulice Hradební, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. I. Prohlášení pronajímatele a
smluvních stran odst. 1., dále čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ve změně délky pronajatého
nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště z
498 bm na délku 680 bm a čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve změně doby
nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční
výpovědní lhůtou, dále ve změně výše nájmu z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na
částku 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
12. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2011/712/SMM uzavřené dne 31.08.2011
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu 1 optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v délce 1
680 bm vedeného v trase z budovy č. p. 714 na pozemku st. p. č. 269 v k. ú. Uherské
Hradiště, ulice Velehradská, Uherské Hradiště (budova knihovny BBB) do budovy č. p. 1023
na pozemku st. p. č. 1703 v k. ú. Uherské Hradiště, ulice Revoluční, Uherské Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 2. a 3., a to ve změně výše nájmu
z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a
v upřesnění způsobu platby nájemného
13. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0236/SMM uzavřené dne 05.04.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253
52 288, týkající se pronájmu 1 optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v délce
630 bm vedeného v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště po budovu
č. p. 350 (ZŠ UNESCO), náměstí Komenského, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl.
III. Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve změně doby nájmu z doby neurčité
s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou, ve změně
výše nájmu z částky 9 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 12 Kč/bm/rok + aktuální
sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
14. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0531/SMM uzavřené dne 04.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu HDPE trubičky 7/5,5 metropolitní komunikační sítě Uherské
Hradiště v délce 157 bm vedené v trase z budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), ulice Na
Rybníku, Uherské Hradiště do bytového domu č. p. 974, ulice Na Rybníku, Uherské Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 1. a 2., a to ve změně doby nájmu
z doby neurčité s šestiměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní
lhůtou, ve změně výše nájmu z částky 1 Kč/rok + aktuální sazba DPH po dobu 5-ti let ode dne
uzavření nájemní smlouvy a následně 30 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 1 Kč/rok
+ aktuální sazba DPH po dobu 5-ti let ode dne uzavření nájemní smlouvy a následně 36
Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
15. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0570/SMM uzavřené dne 24.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253

52 288, týkající se pronájmu 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní
komunikační sítě Uherské Hradiště v délce 630 bm vedeného v trase z budovy č. p. 1037,
ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 256 (budova Reduty), Uherské Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ve změně délky pronajatého
nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště z
630 bm na délku 638 bm a čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve změně doby
nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční
výpovědní lhůtou, dále ve změně výše nájmu z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na
částku 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
16. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0529/SMM uzavřené dne 04.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu 1 optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v délce
366 bm vedeného v trase z budovy č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hradiště do budovy č.
p. 951 (kino Hvězda), náměstí Míru, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. III. Doba
nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve změně doby nájmu z doby neurčité s šestiměsíční
výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou, dále ve změně výše
nájmu z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH na částku 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba
DPH a v upřesnění způsobu platby nájemného
17. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0530/SMM uzavřené dne 04.07.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471 a společností Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21
233, týkající se pronájmu 1 optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v délce 1
293 bm vedeného v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště, dále do
rozvaděče před kinem Hvězda, dále do budovy č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hradiště,
dále do Aquaparku a do budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), ulice Na Rybníku, Uherské
Hradiště; spočívajícího ve ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné odst. 1., 2. a 3., a to ve
změně doby nájmu z doby neurčité s roční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou
s devítiměsíční výpovědní lhůtou, dále ve změně výše nájmu z částky 3 Kč/bm/rok + aktuální
sazba DPH na částku 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a v upřesnění způsobu platby
nájemného
18. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 4/2013/R o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
31.01.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností MINAS ALLEGRO, s. r. o., Zerzavice 1948, 686 01
Staré Město, IČ 469 77 449, týkající se pronájmu nebytových prostor č. 2.25a a č. 2.25, oba
ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně
čl. II. Předmět nájmu a ve změně čl. VI. Nájemné a služby spojené s užíváním nebytových
prostor a jejich splatnost, a to ve zúžení předmětu nájmu o nebytový prostor 2.25a o výměře
24,28 m2 a s tím související snížení nájemného
19. pronájem nebytového prostoru o výměře 35 m2 (sklepní prostor) v I. PP bytového domu
č. p. 745, ulice Jana Žižky, Uherské Hradiště, paní Veronice Pavelkové, Jana Žižky 745, 686
06 Uherské Hradiště, IČ 757 39 666; s výší nájmu 200 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30
dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem využití nebytového prostoru jako skladu a balírny oděvů
určených pro prodej na internetu
20. pronájem nebytových prostor č. 1.02 o výměře 72,30 m2 (provozovna), č. 1.03 o výměře
10,30 (sklad), č. 1.04 o výměře 5,40 (předsíňka), č. 1.05 o výměře 5,60 m2 (šatna
zaměstnanci), č. 1.06 o výměře 5,80 m2 (koupelna zaměstnanci), č. 1.07 o výměře 6,10 m2
(WC muži), č. 1.08 o výměře 3,40 m2 (WC ženy), č. 1.09 o výměře 17,40 m2 (provozovna),

č. 1.10 o výměře 37,30 m2 (provozovna) a zahrádky kavárny o výměře 172,00 m2, vše o
celkové výměře 335,60 m2, vše v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště, a to za podmínek zveřejnění uvedených v důvodové zprávě, Sociálním službám
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 000
92 096; s výší nájmu 200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení a provozování kavárny; smyslem projektu Sociálních
služeb Uherské Hradiště, p.o. je vytvořit ve výše specifikovaných nebytových prostorech
vhodné prostředí pro komunikaci zdravotně postižených s veřejností; bude zde zřízena
sociální služba typu sociálně terapeutické dílny (dle §67 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) a sociální podnik se zajištěním odborné garance v činnosti provozování kavárny; v
rámci realizace projektu budou vytvořeny pracovní příležitosti pro zdravotně postižené
občany
21. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení - uložení optického kabelu v HDPE
trubce do-na částech pozemků p. č. 887/5 v délce cca 20 bm, p. č. 887/2 v délce cca 11 bm, p.
č. 888/1 v délce cca 18 bm, p. č. 954/8 v délce cca 3 bm, p. č. 954/9 v délce cca 7 bm, st. p. č.
985 v délce cca 4 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva chůze za účelem zřízení a
provozování podzemního komunikačního vedení, pro oprávněného Dat, s. r. o., Jiřího z
Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233; za jednorázovou náhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
22. výpůjčku části pozemku p. č. 2067/3 o výměře 2,20 m2 v k. ú. Mařatice, Ing. Daně
Hanusové; na dobu určitou do doby případné rekonstrukce komunikace v ulici Pod Zahrady v
Uherském Hradišti, nejdéle však po dobu životnosti stavby garáže na pozemku st. p. č. 471/1
v k. ú. Mařatice; za účelem umístění stávajícího zpevněného vjezdu ke garáži na pozemku st.
p. č. 471/1 v k. ú. Mařatice
23. výpůjčku části pozemku p. č. 2067/3 o výměře 5,52 m2 v k. ú. Mařatice, Ing. Daně
Hanusové; na dobu určitou do doby případné rekonstrukce komunikace v ulici Pod Zahrady v
Uherském Hradišti, nejdéle však po dobu životnosti stavby zpevněné plochy pro parkování na
pozemku st. p. č. 471/1 v k. ú. Mařatice; za účelem umístění vjezdu na zpevněnou plochu pro
parkování na pozemku st. p. č. 471/1 v k. ú. Mařatice
24. výpůjčku části pozemku p. č. 2067/3 o výměře 1,68 m2 v k. ú. Mařatice, Ing. Daně
Hanusové a panu Jiřímu Hanusovi; na dobu určitou do doby případné rekonstrukce
komunikace v ulici Pod Zahrady v Uherském Hradišti, nejdéle však po dobu životnosti stavby
rodinného domu č. p. 422 a provozovny "Salon Anděla" na pozemku st. p. č. 471/2, vše v k.
ú. Mařatice; za účelem umístění přístupu k rodinnému domu č. p. 422 na pozemku st. p. č.
471/1 a k provozovně "Salon Anděla" na pozemku st. p. č. 471/2, vše v k. ú. Mařatice
25. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.02.2013 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní
Magdalénou Javašovou, Masarykova 414, 687 08 Buchlovice, IČ 673 20 554, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 52,80 m2 v I. NP budovy č. p. 506, ulice
Všehrdova, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.07.2013
26. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.12.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Centrem pro zdravotně postižené ve Zlínském kraji,
původně se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, nyní se sídlem
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, 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 zúžení předmětu nájmu o nebytový prostor č. 104 o výměře 29,31 m2

27. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.04.2009 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem
Přemyslem Michalem, Boženy Němcové 840, 696 42 Vracov, IČ 155 71 718, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 204,70 m2 v budově č. p. 24, ulice Nádražní,
Uherské Hradiště, dohodou k 31.7.2013
28. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.10.2012 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem
Zdeňkem Habartou, Solná cesta 220, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 100 97 961, týkající se
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 85,47 m2 v budově č. p. 441, Palackého
náměstí, Uherské Hradiště, výpovědí k třetímu dni ode dne doručení výpovědi, a to z důvodu
neplacení nájemného
29. výpůjčku části pozemku p. č. 1307/1 o výměře 4,67 m2 (výměra reklamní plochy je 19,20
m2) v k. ú. Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Aquapark Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 720 63 904; na dobu
určitou po dobu činnosti příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště; za účelem
umístění reklamního poutače pro informovanost a orientaci veřejnosti
30. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
29.03.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Pavlem Mošťkem, původně 687 08 Buchlovice 658, nyní
Moravní náměstí 1267, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 473 45 039, týkající se pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 735 m2 v I. NP a II. NP budovy č. p. 1156, ulice
Štěpnická, Uherské Hradiště; výpovědí k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena
31. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 153,82 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. p. 41, ulice Prostřední,
Uherské Hradiště, společnosti INDUSTRIALE FOOD s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, 614
00 Brno - Husovice, IČ 017 73 046; s výší nájmu 360.000 Kč/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 provozování fast foodu na základě rychlého občerstvení typu
BBQ, chicken fried apod.; nájem bude placen měsíčně
II. Rada města neschvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 796/25 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Sady, manželům Vítězslavu
a Heleně Vašendovým; s výší nájmu 1 Kč/m2/rok; za účelem zřízení vjezdu na pozemek p. č.
908 v k. ú. Sady
2. úpravu - snížení nájemného na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění
Dodatku č. 1, uzavřené dne 29.03.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Pavlem Mošťkem, původně 687 08
Buchlovice 658, nyní Moravní náměstí 1267, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 473 45 039,
týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 735 m2 v I. NP a II. NP budovy č.
p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště
III. Rada města uděluje
1. souhlas s dlouhodobým pronájmem části pozemku p. č. 31/2 (nádvoří Reduty) o výměře
104 m2 v k. ú. Uherské Hradiště a dále místností č. 1.27 o výměře 29,25 m2, č. 1.23 o
výměře 88,00 m2 a bezprostředně přiléhajících prostor společné chodby č. 1.22 o celkové
výměře 102,00 m2, společných prostor pánských a dámských WC na chodbě č. 1.22, vše v I.
NP budovy č. p. 256, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (Reduta), Klubu kultury
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 000

92 100, pro společnost VÍNO ZLOMEK&VÁVRA s. r. o., 687 63 Boršice u Blatnice 300, IČ
282 86 707; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem realizace
občerstvení, včetně letní zahrádky a s tím spojených služeb
IV. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy č. 2/2013/R o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 03.01.2013 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a společností VÁCLAV HRABEC s. r. o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město, IČ 262
56 231, týkající se pronájmu nebytových prostor č. 1.43 o výměře 19,95 m2, č. 1.44 o výměře
20,12 m2 a č. 1.60 o výměře 14,65 m2, vše v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.08.2013
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku p. č. 1889/47 o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Mařatice, paní Květoslavě
Kresničerové; za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2
2. převod pozemku p. č. 988/4 o celkové výměře 77 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Radomíru
a Evě Burešovým; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1133/74/RM/2013 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem nebytových prostor č. 1.43 o výměře 19,95 m2, č. 1.44 o výměře 20,12 m2 a č.
1.60 o výměře 14,65 m2, vše v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště
2. pronájem nebytových prostor č. 01 o výměře 27,60 m2 (prodejna), č. 02 o výměře 18,40
m2 (kancelář), č. 03 o výměře 4,90 m2 (šatna) a č. 04 o výměře 1,90 m2 (WC), vše o celkové
výměře 52,80 m2, vše v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště
3. pronájem nebytového prostoru č. 104 o výměře 29,31 m2 v I. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště
4. pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 152 m2 v k. ú. Mařatice
5. pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 91 m2 v k. ú. Mařatice
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelového
vedení NN do-na části pozemku p. č. 2065/2 v délce cca 36 bm a přeložky vzdušného vedení
NN nad pozemkem p. č. 2065/2 v délce cca 25 bm a nad pozemkem p. č. 2066 v délce cca 15
bm, včetně umístění betonového sloupu NN na pozemku p. č. 2066, vše v k. ú. Mařatice, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelového
vedení NN v délce cca 40 bm do-na části pozemku p. č. 787 v k. ú. Sady, pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 257 33 591
8. převod částí pozemku p. č. 1335 o výměrách 2 m2 a 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
9. převod pozemku p. č. 245/3 o celkové výměře 7 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
10. převod části pozemku p. č. 668/11 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

11. pronájem prostoru o velikosti 1U v telekomunikačním 19" rozvaděči instalovaném
v objektu Aquaparku v Uherském Hradišti
12. pronájem HDPE trubičky 7/5,5 mm metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště
v délce cca 50 bm vedené v trase mezi budovou Zimního stadionu v Uherském Hradišti a
komorou u budovy Zimního stadionu v Uherském Hradišti
13. pronájem HDPE trubičky 7/5,5 mm metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště
v délce cca 310 bm vedené v trase od budovy Aquaparku v Uherském Hradišti do lokality
ulice 28. října, Uherské Hradiště
14. pronájem 1 ks optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště
v délce cca 830 bm vedeného v trase mezi komorou u budovy Zimního stadionu v Uherském
Hradišti a komorou u hlavní brány do areálu společnosti MESIT Holding a. s. v Uherském
Hradišti
15. pronájem části pozemku p. č. 107/3 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. umístění oplocení na části pozemku p. č. 1408/3 v délce cca 22 bm v k. ú. Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1134/74/RM/2013 Nakládání s bytovým fondem města
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
6, o velikosti 2+1, výměře 56,85 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1275, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s :
1. Katarínou Knichalovou,
2. Marcelou Tomšovou,

2. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt 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, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v tomto
pořadí s :
1. Gabrielou Juráskovou,
2. manžely Romanem Mazáčem a Klárou Mazáčovou
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 4+1,
výměře bytu 130,13 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 403, ul. Kollárova, Uherské Hradiště,
s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. manžely RNDr. Miroslavem a Lenkou Kučerovými,
2. Dianou Pavlusíkovou,

4. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 3+1,
výměře bytu 117,63 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 404, ul. Kollárova, Uherské Hradiště,
s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Dianou Pavlusíkovou,
2. Manžely Romanem Mazáčem a Klárou Mazáčovou
5. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+1,
výměře bytu 31,60 m2, umístěného v I. 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. Stanislavem Kellnerem
2. Ludmilou Maňáskovou
6. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, 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. Ludmilou Maňáskovou
2. DiS. Romanem Mikulíkem
II. Rada města ruší
1. Bod č. 2, usnesení RM č. 1080/70/RM/2013/2 ze dne 14.5.2013, ve znění: "RM schvaluje:
Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt pro příjmově
vymezené osoby č. 2, o velikosti 2+kk, výměře 53,90 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 1275,
ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let ode dne podpisu nájemní smlouvy,
dle podmínek uvedených v Pravidlech pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, s
Pavlem Starobou, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
III. Rada města bere na vědomí
1. Výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 28. 11. 2008, na nájem bytu č. 9, o velikosti 2+1,
výměře 61,21 m2, umístěného ve IV. NP domu č.p. 469, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště,
podanou manžely Zuzanou a Františkem Trnkovými, výpovědní lhůta končí dne 30. 9. 2013.

IV. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na pronájem bytu č. 9, o velikosti 2+1, výměře 61,21 m2, umístěného ve IV.
NP domu č.p. 469, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc,
nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1135/74/RM/2013 Sluneční terasy - II. etapa
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku částí pozemků p. č. 3000/38 o výměře 74 m2, p. č. 3000/39 o výměře 225 m2, p.
č. 3000/117 o výměře 49 m2, p. č. 3000/126 o výměře 13 m2, p. č. 3000/136 o výměře 147
m2, p. č. 3000/137 o výměře 12 m2, p. č. 3000/229 o výměře 224 m2, p. č. 3000/275 o
výměře 28 m2, p. č. 3023/50 o výměře 42 m2, p. č. 3023/59 o výměře 48 m2, p. č. 3023/60 o
výměře 156 m2, p. č. 3023/62 o výměře 28 m2, p. č. 3023/63 o výměře 12 m2, p. č. 3136 o
výměře 4 m2 a p. č. 3023/93 o výměře 6 m2, vše o celkové výměře 1 068 m2, vše v k. ú.
Mařatice, společnosti Sluneční terasy s. r. o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 282
73 249; na dobu určitou do doby kolaudace níže uvedených staveb, nejdéle však do
31.12.2016; za účelem vybudování popř. oprav inženýrské infrastruktury, komunikací,
občanské vybavenosti a parkových úprav (konkrétně napojení na hlavní komunikace, opravy
a úpravy stávající obslužné komunikace, veřejných chodníků, vybudování části cyklostezek a
parkových úprav nového zeleného pásu) v souvislosti s realizací II. etapy projektu Sluneční
terasy
2. uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Sluneční
terasy s. r. o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 282 73 249, týkající se pronájmu částí
pozemků p. č. 3000/38 o výměře 28 m2, p. č. 3000/39 o výměře 115 m2, p. č. 3000/136 o
výměře 160 m2, p. č. 3000/137 o výměře 136 m2, p. č. 3000/229 o výměře 82 m2, p. č.
3000/275 o výměře 47 m2, p. č. 3023/60 o výměře 37 m2 a p. č. 3023/59 o výměře 17 m2,
vše o celkové výměře 622 m2, vše v k. ú. Mařatice, dle přiloženého návrhu Smlouvy o
budoucí nájemní smlouvě v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1136/74/RM/2013 Příprava Letní filmové školy 2013
I. Rada města bere na vědomí
stav příprav Letní filmové školy 2013 v Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1137/74/RM/2013 Nakládání s bytovým fondem - Slovácké divadlo
I. Rada města schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v objektu Moravní náměstí č.p. 793, Uherské
Hradiště s panem Davidem Macháčkem, nar. 21.9.1993 od 1. srpna 2013 s výší nájmu 50,Kč/m2 na dobu určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo,
jejímž zřizovatelem je město Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1138/74/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce chodníku 1. Máje" mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo

nám. 19, PSČ 68670 a Jednotou spotřebním družstvem v Uherském Ostrohu, Veselská
733, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 000 32 310, DIČ: 000 32 310, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je právo provést stavbu "Rekonstrukce chodníku 1. Máje" na
pozemku p.č. 112 k.ú. Mařatice ve vlastnictví Jednoty spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu. Uzavření smlouvy je bezúplatné.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1139/74/RM/2013 Tržní řád
I. Rada města vydává
Nařízení města č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád, jehož účinnost je od 1. 8. 2013.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1140/74/RM/2013 Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, jejíž účinnost je od 1. 11. 2013.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1141/74/RM/2013 Stanovení počtu zaměstnanců
I. Rada města stanovuje
celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do Městského úřadu Uherské
Hradiště na 217, a to s účinností od 01.08.2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1142/74/RM/2013 Volba přísedící
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti paní Mgr. Věru Vyhlídovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1143/74/RM/2013 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a společností

EKO-KOM, a.s., IČ 251 34 701, DIČ CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka sběrných nádob na odpad.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1144/74/RM/2013 Regulační plán RP 1 - Nemocnice Uherské Hradiště
I. Rada města bere na vědomí
informační zprávu o zahájení prací na pořízení regulačního plánu RP1 - Nemocnice Uherské
Hradiště
II. Rada města jmenuje
zástupce města Uherské Hradiště do pracovní skupiny k regulačnímu plánu RP 1 a to
jmenovitě:
- Ing. arch. Aleše Holého, vedoucího odboru APR
- Ing. Pavla Šupku, vedoucího oddělení územního plánování
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1145/74/RM/2013 Zpráva o činnosti Městské policie Uherské Hradiště za rok 2012 a Policie
ČR, obvodní oddělení Uherské Hradiště za rok 2012
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Městské policie Uherské Hradiště za rok 2012 a Policie ČR,
obvodní oddělení Uherské Hradiště za rok 2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1146/74/RM/2013 Veřejná zakázka OIN: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
č.p.123 "U ZELENÉHO STROMU"
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY
BYTOVÉHO DOMU č.p.123 "U ZELENÉHO STROMU", provedeného podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční
limit 4. Vybraný uchazeč: STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, 686 04 Kunovice, IČ:
28269314, s nabídkovou cenou 2.815.927 Kč bez DPH, 3.407.272 Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1147/74/RM/2013 Veřejná zakázka OIN: ZŠ UNESCO UHERSKÉ HRADIŠTĚ - OPRAVA
FASÁDY, VÝMĚNA OKEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "ZŠ UNESCO UHERSKÉ
HRADIŠTĚ - OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY",
provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské
Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný uchazeč: PaPP, spol. s r.o., Za Tratí
1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00207608, s nabídkovou cenou 2.860.672 Kč bez DPH,
3.461.413 Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem PaPP, spol. s r.o., IČ: 00207608.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
III. Rada města Ukládá
1. Ing. Bronislavě Struhelkové
1.1. předložit návrh na zajištění chybějících finančních prostředků ve výši 120.000 Kč včetně
DPH při další změně rozpočtu města.
Termín: 27.8.2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1148/74/RM/2013 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Zhotovitel projektové dokumentace
"Stavební úpravy MSRA UH pro účely ME U21 v roce 2015"
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na služby - zhotovitel projektové dokumentace "Stavební
úpravy MSRA UH pro účely ME U21 v roce 2015" (Městského sportovního a rekreačního
areálu v Uh. Hradišti pro účely konání Mistrovství Evropy hráčů do věku 21 let)
provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí
1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 94 432, s nabídkovou cenou 3.297.000 Kč bez DPH,
3.989.370 Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem G G ARCHICO a.s., IČ: 469 94 432, 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.2 tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1149/74/RM/2013 Smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 a společností
KARDEX s.r.o., Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1, IČ 26192128, DIČ CZ26192128, uzavřené

dne 25.03.2010, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 10.08.2011, a to dle přílohy.
Předmětem Dodatku č. 2 je změna smluvní ceny za provádění servisních služeb u rotačních
kartoték města. Smluvní cena se z důvodu navýšení počtu instalovaných zařízení stanovuje z
původních 25.500,- Kč bez DPH za 1 rok na 32.000,- Kč bez DPH za 1 rok (tj. 38.720,- Kč
včetně DPH).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1150/74/RM/2013 Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo pro provádění servisní údržby mezi městem Uherské Hradiště, IČ
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670
a Atrium Therm s.r.o., IČ 60745037, DIČ CZ60745037, se sídlem Uherské Hradiště,
Sokolovská 417, PSČ 686 01, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je provádění servisní údržby a oprav u kotelen v budovách Masarykovo
nám. 19, Revoluční 1023 a Protzkarova 33, které slouží pro potřeby pracovišť městského
úřadu. Cena plnění je u poplatku za nepřetržité servisní služby 4.200 Kč bez DPH, tj. 5.082
Kč s DPH. U provádění servisních zásahů a odstraňování poruch dle skutečně vynaložených
nákladů, maximálně však 40.000 Kč bez DPH, 48.000 Kč včetně DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1151/74/RM/2013 Dodatek č. 2 "Smlouva o poskytování služeb"
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 04.09.2000 mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 a podnikající fyzickou osobou, firmou Štěpánka Šáchová,
bytový textil a doplňky, IČ 46959815, DIČ 3365554301709, se sídlem Uherské Hradiště,
Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 04.08.2009, a to
dle přílohy.
Předmětem Dodatku č. 2 je změna označení a právní formy podnikajícího soukromého
subjektu z osoby fyzické na osobu právnickou - obchodní společnost s ručením omezeným.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1152/74/RM/2013 Žádosti o dotace v rámci výzvy č. 4 Integrovaného plánu rozvoje města
Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
postoupení žádostí o dotaci podaných v rámci výzvy číslo 4 Integrovaného plánu rozvoje
města Uherské Hradiště, které předložily:

•

Tůně, 792, bytové družstvo, IČ 25538632, se sídlem Tůně 792, 68601 Uherské
Hradiště,

•

Společenství pro dům 917,918,919, nám. Republiky, Uherské Hradiště, IČ
27667707, se sídlem nám. Republiky 918, 68601 Uherské Hradiště,

Centru pro regionální rozvoj ČR k další administraci.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1153/74/RM/2013 Smlouva se společností RTS, a.s., o zapůjčení licenčního práva
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zapůjčení licenčního práva k užívání software Xtendr mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, PSČ 68670 a RTS, a.s., IČ 25533843, DIČ CZ25533843, se sídlem Lazaretní 13,
Brno, PSČ 61500, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je bezplatné zapůjčení licenčního práva k užívání software Xtendr pro
administraci veřejných zakázek za účelem jeho vyzkoušení po dobu 1 kalendářního roku ode
dne podpisu smlouvy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1154/74/RM/2013 Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
s použitím historického znaku města na internetových stránkách www.BMSJ.eu Společnosti
pro dějiny židů v ČR, se sídlem Slovanské nám. 8, 612 00 Brno v rozsahu dle žádosti a za
podmínky dodržení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 O užívání symbolů města Uherské
Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1155/74/RM/2013 Souhlas s použitím historického znaku města
I. Rada města souhlasí
za podmínky dodržení všech náležitostí tisku dle Obecně závazné vyhlášky města Uheské
Hradiště č. 10/2004 o užívání symbolů města Uherské Hradiště s použitím historického znaku
města
1. na materiály související s realizací programů celoživotního vzdělávání, které
připravuje Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení. Historický znak
města nelze použít ve spojení s názvem Centrum celoživotního vzdělávání.
2. v katalogu 39. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, který pořádá Českomoravská
myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště.

II. Rada města souhlasí
s převzetím záštity města nad programy celoživotního vzdělávání, které připravuje Univerzita
Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1156/74/RM/2013 Převzetí záštity města
I. Rada města souhlasí
s převzetím záštity města nad akcí "Putování Vinohradskou ulicí", která se uskuteční 7. a 8.
září 2013 jako součást Slováckých slavností vína a otevřených památek. Pořadatelem akce je
společnost Dobrý den s kurýrem, a.s. spolu s Nadací SYNOT a občanským sdružením
Kunovjan.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1157/74/RM/2013 Návrh na pronájem bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou,
Rostislavova 488, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Rostislavova 488,
Uherské Hradiště Janě Pospíšilové,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

