PŘEHLED USNESENÍ
81. schůze Rady města
konané dne 19.11.2013

1275/81/RM/2013 Prezentace Analýzy fungování Slováckého divadla
I. bere na vědomí
prezentaci Analýzy fungování Slováckého divadla.
II. ukládá
1. Ing. Josefu Hříbkovi
1.1. připravit podmínky výběrového řízení na funkci ředitele Slováckého divadla Uherské
Hradiště a připravit návrh na složení výběrové komise a časový harmonogram pro výběrové
řízení
Termín: 31.12.2013
2. útvaru interního auditu a kontroly
2.1. ve spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu provádět v období od 1.12.2013 do
1.6.2014 opakované kontroly plnění doporučení pro zefektivnění činnosti Slováckého divadla,
která jsou uvedena v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.2/2013 ze dne 30. září
2013.
Termín: 1.6.2014
3. útvaru interního auditu a kontroly
3.1. ve spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu a ředitelem Slováckého divadla
provést podrobné snímkování pracovního dne vybraných zaměstnanců divadla.
Termín: 1.4.2014
4. řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo
4.1. provést segmentaci publika (využít funkce systému Colosseum )
Termín: 1.6.2014
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1276/81/RM/2013 Plnění rozpočtu města za leden až září 2013
I. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1277/81/RM/2013 Rozpočtové opatření města č. 08/2013 a 09/2013
I. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 08/2013 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2013 se zvyšují o 1 013,7 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2013, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1

3. Směrnici o inventarizaci majetku a závazků ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Příspěvkovým organizacím Aquapark Uh. Hradiště, MŠ Svatováclavská, ZŠ Unesco a ZŠ
Za Alejí odpisový plán na rok 2013 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
5. Příspěvkové organizaci Sportoviště města dokončení zastřešení pódia na hřišti ve Véskách
v hodnotě 325 tis. Kč bez DPH a dále zahájení rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního
stadionu v hodnotě 350 tis. Kč bez DPH. Náklady budou hrazeny z investičního fondu
příspěvkové organizace.
6. Uzavření smlouvy se Zdeňkem Pilátem, Na Kopci 200, Uherské Hradiště, na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 7 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených
s vydáním knížky "Pouť za lipovou Thálií". Prostředky budou poskytnuty za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
7. Uzavření smlouvy s občanským sdružením Junior aréna, IČ 26556065, Myslivečkova 22,
Ústí nad Labem, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč, účelově určené na
úhradu nákladů spojených s představením "Hurvínkův Mikuláš" pro žáky příspěvkových
organizací zřizovaných městem Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
8. Uzavření smlouvy se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské
Hradiště , IČ 00559644, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 20 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s vydáním
almanachu k výročí dílčích, původně samostatných tří středních škol v Uherském Hradišti.
Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2013.
9. Uzavření smlouvy se sdružením Moto sport klub v AČR , IČ 01171844, Slavomírova 1101,
686 03 Staré Město, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově určené na
úhradu nákladů spojených s dekorováním mistrů sezóny 2013 v kategorii silničních závodních
motocyklů dne 9.11.2013 v Březolupech. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
10. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, opravu a
nákup dětského nábytku v celkové hodnotě 250 000,-- Kč a dále opravu kanalizace v MŠ
Štěpnická a opravu venkovních betonových prostor "anglického dvorku" v MŠ Komenského,
v celkové hodnotě 215 000,-- Kč.
II. souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Základní škola
UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, Základní
škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace,
Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, Základní škola,
Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace a Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
příspěvková organizace dle jejich žádostí v celkové hodnotě 602 451,- Kč.
2. Se změnou zásobníku investičních akcí příspěvkové organizace Aquapark a s použitím
prostředků přidělených do investičního fondu ve výši 281 739,- Kč na investiční akce v
"Prioritě 1" aktuálního zásobníku organizace.
III. doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 08/2013, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 09/2013 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2013 má tuto skladbu: viz příloha č. 2
3. Uzavření dodatku smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242
k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu, uzavřené dne 22.6.2010, ve znění dle
přílohy důvodové zprávy.

4. Uzavření smlouvy se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci
Uherské Hradiště, IČ 16361130, U Moravy 915, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí
investiční dotace ve výši 30 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených
s dostavbou klubovny u řeky Moravy. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013, vyúčtování dotace bude
provedeno do 31.12.2014.
5. Uzavření smlouvy s Gymnáziem Uherské Hradiště, IČ 60371684, Velehradská třída 218,
686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč, účelově
určené na úhradu nákladů spojených s projektem organizovaným Megina-Gymnasium Mayen
o budoucnosti Evropy". Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
IV. neschvaluje
1. Poskytnutí neinvestičního příspěvku nadačnímu fondu Kruh přátel Karla Hofmana, IČ
2015048, Velké Karlovice 657, na vydání knihy o malíři Aloise Schneiderky.
V. ukládá
1. řediteli ZŠ Za Alejí
1.1. Použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2013 nejvýše do hodnoty
snížené o příspěvek na odpisy ve výši 355,4 tis. Kč.
Termín: 31.12.2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1278/81/RM/2013 Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019
I. schvaluje
1. Závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2014 pro odbory a útvary městského
úřadu, městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další
osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny
v důvodové zprávě.
II. doporučuje zastupitelstvu města
1. Schválit Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2014 takto: viz příloha č. 1
2. Schválit Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2015 až 2019 takto: viz
příloha č. 2
3. Schválit Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 pro radu
města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Schválit seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
5. Vzít na vědomí informaci o stavu žádostí u dotačních projektů podaných městem Uherské
Hradiště uvedenou v příloze důvodové zprávy.
6. Určit rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města,
který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do
ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
7. Stanovit pro rok 2014 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
paušální částkou ve výši 292,00 Kč/hod.
8. Schválit závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště, platný od 1.1.2014.
9. Schválit vzdání se práva/prominutí pohledávky u 6 pohledávek týkajících se samostatné
působnosti v celkovém objemu 117 192,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
10. Vzít na vědomí informaci o jednostranném upuštění od vymáhání u 1 pohledávky
v samostatné působnosti v částce 26 736,- Kč.

11. Vzít na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u 201 pohledávek z přenesené
působnosti v celkovém objemu 335 058,96 Kč.
12. Uložit radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 v platném
znění.
Termín: 31.12.2014
13. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Region Slovácko, sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 2 641 000,- Kč, určené na provoz Městského informačního centra
a Informačního centra mládeže v roce 2014.
14. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou 1. FC SLOVÁCKO, a.s., IČ 25597493,
Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5 300 000,- Kč na sportovní činnost mládeže, a to konkrétně :
a) na provoz hřišť v Uh. Hradišti - Mařaticích, v Uh. Hradišti - Sadech a na provoz Městského
fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti - na revize, na el. energii, na vodu, na teplo,
na opravy a údržbu (na opravy a údržbu min. 500 000,- Kč),
b) na dopravu na tréninky, na dopravu na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na
soustředěních,
c) na mzdové prostředky trenérů mládeže,
d) na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.
15. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov,
občanské sdružení, IČ 48505803, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov na
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 76 000,- Kč, určené na provozní náklady (tj. energie,
opravy, údržbu a revize) sportovního areálu v Jarošově ve vlastnictví tělovýchovné jednoty.
Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
16. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Staroměští šohajíci, občanské sdružení,
IČ 22739050, Klukova 830, 686 03 Staré Město, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
200 000,- Kč, určené na realizaci projektu "Slovácké léto v Uherském Hradišti". Prostředky
budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
17. Schválit uzavření smlouvy se společností Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, Studentské
nám. 1531, Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 861 900,- Kč, určené
na provozní náklady organizace a údržbu přírodního areálu Park Rochus. Na reprezentaci
projektu a společnosti Park Rochus o.p.s. může být použito 1,5 % poskytnutých prostředků,
v ostatních případech budou dodrženy podmínky vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
18. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ
44018886, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 546 700,- Kč, určené na provoz Sociální poradny s azylovým bydlením, ul.
Průmyslová 1299, Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání
akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
19. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, Na Krajině
44, 686 01 Uherské Hradiště - Vésky, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 897 600,- Kč,
určené na provozní náklady organizace v roce 2013. Prostředky budou poskytnuty až před
termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné

pro rok 2014.
20. Schválit uzavření smlouvy se sdružením Sbor dobrovolných hasičů Vésky, IČ 62833057,
Šromova 137, 68601 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč,
určené na zabezpečení hasičské soutěže "O pohár starosty města". Prostředky budou
poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
21. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Universita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 708
83 521, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 19 600,Kč na úhradu nákladů spojených s udělením ceny "Salvator". Prostředky budou poskytnuty až
před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2014.
22. Schválit uzavření smlouvy s právnickou osobou Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013,
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, na poskytnutí investiční dotace ve výši 3 180 000,- Kč na
úhradu nákladů spojených s projektovou dokumentací a realizací akce "II. etapa
protipovodňové ochrany Uherského Hradiště". Prostředky budou poskytnuty až před
termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné
pro rok 2014.
23. Schválit uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČ 00092126, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč, účelově určené na realizaci katalogu k výročí
manželů Vaculkových. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
24. Schválit uzavření smlouvy s občanský sdružením, Balon Klub Aerotechnik, IČ 62830538,
686 04 Kunovice, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově určené na
úhradu nákladů spojených s pořízením ceny pro vítěze v soutěži "Balonový festival", konané
v roce 2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1279/81/RM/2013 Pravidla peněžních fondů
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení

dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1280/81/RM/2013 Uzavření Dodatku č. 2 s T.J. Sokol Uherské Hradiště
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.2.2004 mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ: 002 91 471 a Tělocvičnou
jednotou Sokol, Tyršovo nám. č.p. 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 31 120, dle
přílohy.
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 30.6.2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1281/81/RM/2013 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2013
I. bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1282/81/RM/2013 Návrh odměn a návrh změny platů - příplatků za vedení, ředitelům škol a
školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště
I. schvaluje
odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské
Hradiště, dle přiloženého návrhu.
II. schvaluje
změnu platu - příplatku za vedení ředitelce Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště Mgr.
Ivaně Zůbkové a řediteli Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov Mgr.
Pavlu Jančářovi, od 1.1.2014 dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1283/81/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu položení, údržby a provozu podzemního
komunikačního vedení (kabelu) v celkové délce 1 156 bm na částech pozemků p. č. 289/1, p.
č. 378/9, p. č. 544/61, p. č. 544/188, p. č. 544/190, p. č. 544/191, p. č. 544/192, p. č. 544/193,
p. č. 544/194, p. č. 544/195, p. č. 544/203, p. č. 544/205, p. č. 544/207, p. č. 597/2, p. č.
597/3, p. č. 662/11, p. č. 667/2, p. č. 887/5, p. č. 888/1, p. č. 888/2, p. č. 888/5, p. č. 888/6, p.
č. 928/7, p. č. 954/8, p. č. 954/9, p. č. 1051/8, p. č. 1249, p. č. 1321, st. p. č. 985, vše v k. ú.
Uherské Hradiště (délka VB na jednotlivých pozemcích byla vymezena dle GP č. 2035411520/2013), včetně práva chůze přes předmětné pozemky v souvislosti s položením,
údržbou a provozem podzemního komunikačního vedení, pro oprávněného Dat, s. r. o., Jiřího
z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233; za jednorázovou náhradu 1.000
Kč + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 18.03.2003 mezi městem

Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a MUDr.
Dagmar Chrástkovou, Fr. Veselky 162, 688 01 Uherský Brod, IČ 484 89 417, týkající se
pronájmu nebytového prostoru o výměře 24 m2 ve II. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2013
3. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.01.2012 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
společností EDIL DOMUS, s. r. o., Štěpánská 629, 110 00 Praha 1, IČ 268 87 193, týkající se
pronájmu výkladního prostoru na budově č. p. 33, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
(čtvrtý ze vstupu z Masarykova náměstí); dohodou ke dni 31.12.2013
II. uděluje
1. souhlas s provedením technického zhodnocení - vybudováním zavlažovacího systému
fotbalového hřiště o rozměrech 50 m x 100 m v k. ú. Mařatice, ve výši celkových nákladů
289.926 Kč, a to na základě Nájemní smlouvy č. 2012/0655/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a občanským sdružením FC Slovácko o. s., Stonky 635, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 227 61 209, s podmínkou, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude FC
Slovácko o. s. požadovat žádné finanční vypořádání zrealizovaného výše uvedeného
technického zhodnocení
III. bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne
18.08.1997 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a původně se společností TRADECO spol. s r. o., nyní se společností
Soško s. r. o., 687 38 Nedakonice 498, IČ 282 60 899, týkající se pronájmu nebytových
prostor o celkové výměře 132,57 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské
Hradiště; výpovědí ke dni 31.12.2013
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí chráničky HDPE v celkové délce 1 156 bm položené podél komunikačního vedení
vymezeného rozsahem věcného břemene v GP č. 2035-411520/2013, v k. ú. Uherské
Hradiště, od společnosti Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255
21 233; za celkovou kupní cenu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2013/0662/SMM uzavřené dne
23.09.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 (vlastník pozemku) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 43 548 (stavebník), jejímž předmětem je založení práva
stavebníka provést stavbu "Svah Rochus-příjezdová komunikace a záchytné parkoviště" na
částech pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště;
dle přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2013/0661/SMM uzavřené dne 23.09.2013
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 (prodávající) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
292 43 548 (kupující), jejímž předmětem je převod pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2,
vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; dle přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2013/0660/SMM uzavřené
dne 23.09.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 (budoucí kupující) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 43 548 (budoucí prodávající), jejímž předmětem je budoucí
převod stavby komunikace včetně opěrných zídek, záchytného parkoviště a inženýrských sítí
vybudovaných na částech pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2, vše v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště; dle přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě

5. změnu usnesení ZM č. 254/16/ZM/2013/2 ze dne 15.04.2013 v odst. I. v bodě 8., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uzavření Budoucí kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Heineken Česká republika, a. s., U
Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ 451 48 066, týkající se nabytí pozemků p. č. 328/2 o
celkové výměře 205 m2, p. č. 869/1 o celkové výměře 950 m2, p. č. 869/4 o celkové výměře
85 m2, p. č. 869/7 o celkové výměře 682 m2, p. č. 869/8 o celkové výměře 72 m2, p. č. 869/9
o celkové výměře 547 m2, p. č. 869/10 o celkové výměře 341 m2, p. č. 869/11 o celkové
výměře 134 m2, p. č. 869/12 o celkové výměře 2 m2 a p. č. 870 o celkové výměře 83 m2, vše
o celkové výměře 3 101 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště do vlastnictví města
Uherské Hradiště; za celkovou kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč a s podmínkou, že kupní
smlouva bude uzavřena až po vyřešení exekuce, kterou jsou tyto pozemky zatíženy
nové znění:
ZM schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru 1,
270 53 Krušovice, IČ 451 48 066, týkající se nabytí pozemků p. č. 328/2 o celkové výměře
205 m2, p. č. 869/1 o celkové výměře 950 m2, p. č. 869/4 o celkové výměře 85 m2, p. č.
869/7 o celkové výměře 682 m2, p. č. 869/8 o celkové výměře 72 m2, p. č. 869/9 o celkové
výměře 547 m2, p. č. 869/10 o celkové výměře 341 m2, p. č. 869/11 o celkové výměře 134
m2, p. č. 869/12 o celkové výměře 2 m2 a p. č. 870 o celkové výměře 83 m2, vše o celkové
výměře 3 101 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště do vlastnictví města Uherské
Hradiště; za celkovou kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč; dle přiloženého návrhu kupní
smlouvy v důvodové zprávě
6. nabytí části pozemku původní p. č. 979/4 o výměře 19 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/11 o celkové výměře 19 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana
Petra Kaňovského; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí
náklady na vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
7. nabytí části pozemku původní p. č. 979/3 o výměře 52 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/10 o celkové výměře 52 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana
Zdeňka Medka; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí
náklady na vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
8. nabytí částí pozemků původní p. č. 979/7 o výměře 65 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/14 o celkové výměře 65 m2), původní p. č. 979/6 o výměře 17 m2 (dle GP č.
753-37/2013 nově vzniklá p. č. 979/13 o celkové výměře 17 m2), původní p. č. 979/5 o
výměře 17 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově vzniklá p. č. 979/12 o celkové výměře 17 m2) a
původní p. č. 1598/1 o výměře 12 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově vzniklá p. č. 1598/7 o
celkové výměře 12 m2), vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Miroslava a
Lenky Kaňovských; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště

uhradí náklady na vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek
pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
9. nabytí id. 2/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od
pana Josefa Hanáčka, id. 1/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště od pana Martina Hanáčka, id. 1/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2
v k. ú. Uherské Hradiště od pana Petra Hanáčka, id. 1/2 pozemku p. č. 753/1 o celkové
výměře 216 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od paní Boženy Masaříkové a id. 1/6 pozemku p. č.
753/1 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od paní Marie Turčinové; za kupní
cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na vypracování
kupní smlouvy a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
(kolkovou známku)
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1284/81/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. výpůjčku části pozemku p. č. 800/419 o výměře 17 m2 (jedná se o díl č. 5 dle situace
vypracované dne 05.11.2013 Ing. arch. Holým) v k. ú. Mařatice, Ing. Petru Lapčíkovi; na
dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce; za účelem vybudování zpevněné
odstavné plochy z přirozeně vsakujícího materiálu pro parkování osobního vozidla s tím, že
po ukončení výpůjčky bude vybudované parkovací místo bezplatně převedeno do majetku
města Uherské Hradiště
2. výpůjčku části pozemku p. č. 800/419 o výměře 17 m2 (jedná se o díl č. 2 dle situace
vypracované dne 05.11.2013 Ing. arch. Holým) v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Petru a Iloně
Trtkovým; na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce; za účelem
vybudování zpevněné odstavné plochy z přirozeně vsakujícího materiálu pro parkování
osobního vozidla s tím, že po ukončení výpůjčky bude vybudované parkovací místo bezplatně
převedeno do majetku města Uherské Hradiště
3. pronájem krytého parkovacího stání č. 21 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Tomáši
Hromadovi; s výší nájmu 600 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
4. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení - plynovodní přípojky v délce 2,26 bm na části pozemku p. č. 2065/2 (délka VB byla
vymezena dle GP č. 2484-193/2013) v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, pro oprávněného dříve JMP Net, s.
r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 276 89 841, zastoupena Jihomoravskou
plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 499 70 607, nyní RWE GASNET, s.
r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupena RWE Distribuční
služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 279 35 311; za jednorázovou náhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
5. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 - č. 7, uzavřené dne
02.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Zdeňkem Chybíkem, místo podnikání Svatováclavská 433,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 136 96 637, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 940,70 m2 v I. NP a I. PP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 31.12.2013

6. ukončení Smlouvy o nájmu části nemovitostí uzavřené dne 24.09.2012 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
společností INPOST, spol. s r. o., Havlíčkova 6, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 005 68 023,
týkající se pronájmu reklamní plochy o výměře 6 m2 na fasádě budovy č. p. 1156, ulice
Štěpnická, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2013
7. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby "Lávka pro pěší přes řeku
Moravu - objekt E 200", včetně potrubí DN 100 a DN 200 k výtlaku odpadních vod z čerpací
stanice Rybárny, nad částmi pozemků p. č. 233/6, p. č. 4503/2, p. č. 4555/1, vše v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště a p. č. 900, p. č. 1252/1, st. p. č. 2812 a p. č. 1252/4, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, výměra VB byla vymezena dle GP č. 2158-51/2013 a GP č. 3032-52/2013,
včetně práva průchodu a průjezdu přes předmětnou lávku a přes části pozemků st. p. č. 2812 a
p. č. 1252/4 v k. ú. Uherské Hradiště a p. č. 233/6 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště
pro veřejnost, pro oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471; povinný: Česká republika, právo hospodařit s majetkem
státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013; za jednorázovou
náhradu, která bude určena výnosovou metodou jako pětinásobek ročního pronájmu za 1 m2
8. výpůjčku části pozemku p. č. 544/239 o výměře 11 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, který je ve
vlastnictví MUDr. Jarmily Vlachynské; na dobu určitou do doby případného rozšíření
stávajícího zdravotnického střediska, jeho rekonstrukce či jiných stavebních úprav, nejdéle
však na dobu 10-ti let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce; za účelem umístění sousoší
"Rodina", přístupu k soše, její údržby, rekonstrukce a případných oprav
9. změnu usnesení RM č. 864/58/RM/2012 ze dne 13.11.2012 v odst. I. v bodě 14., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
pronájem pozemků p. č. 1843/26 o celkové výměře 255 m2 a p. č. 1843/27 o celkové výměře
48 m2, oba v k. ú. Mařatice od České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 457 97 072; s výší
nájmu 25 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do doby majetkoprávního
vypořádání pozemků; za účelem stavby přilehlého chodníku, parkoviště a kanalizace
v lokalitě Rochus
nové znění:
ZM schvaluje
pronájem pozemků p. č. 1843/26 o celkové výměře 255 m2 a p. č. 1843/27 o celkové výměře
48 m2, oba v k. ú. Mařatice od České republiky - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 013 12 774; dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy
v důvodové zprávě
10. změnu usnesení RM č. 256/18/RM/2011 ze dne 12.07.2011 v odst. I. v bodě 24., a to
následovně:
původní znění:

RM schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění přesahu II. NP novostavby bytového
domu v ulicích Hradební a Obchodní v Uherském Hradišti nad pozemky st. p. č. 2802/2 o
celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2802/3 o celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2803/2 o celkové
výměře 43 m2, st. p. č. 2803/3 o celkové výměře 75 m2 a nad částmi pozemků p. č. 132/10 o
výměře 28 m2, p. č. 653/29 o výměře 11 m2, p. č. 132/17 o výměře 41 m2 (12 m2 + 29 m2) a
p. č. 132/13 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost
TREOL-RUT, s. r. o., Elišky Krásnohorské 12, 110 00 Praha, IČ 289 08 112; za jednorázovou
úhradu 200.000 Kč
nové znění:
RM schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění přesahu II. NP novostavby bytového
domu v ulicích Hradební a Obchodní v Uherském Hradišti nad pozemky st. p. č. 2802/2 o
celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2802/3 o celkové výměře 53 m2, st. p. č. 2803/2 o celkové
výměře 43 m2, st. p. č. 2803/3 o celkové výměře 75 m2 a nad částmi pozemků p. č. 132/10 o
výměře 28 m2, p. č. 653/29 o výměře 11 m2, p. č. 132/17 o výměře 41 m2 (12 m2 + 29 m2) a
p. č. 132/13 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné společnost AMON
CS, s. r. o., náměstí Hrdinů 470, 686 03 Staré Město, IČ 255 42 702; manžele Sona Bazin a
Jean Paul Bazin; společnost Centrum Hradební s. r. o., Obchodní 1507, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 292 33 976; MUDr. Milana Černého; MUDr. Evu Dokoupilovou; společnost
DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s., Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk,
IČ 253 91 941; manžele Ing. Lubomíra Hájka a Alenu Hájkovou; paní Alenu Hájkovou; paní
Petru Havlíkovou Jilíkovou; paní Hanu Hrabalovou; pana Michala Kadlece; paní Dobromilu
Kořistkovou; manžele PharmDr. Karla Krause a Ivanu Krausovou Čechmánkovou; pana
Jiřího Křemečka; paní Ludmilu Malíkovou; RNDr. Ladislava Mandíka ; společnost
MARLIN reality s. r. o., Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 283 07 178; manžele
Josefa Slavíka a Janu Slavíkovoupana Jiřího Stodůlku; pana Marka Světničku; společnost
TREOL-RUT, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1021/12, 110 00 Praha 1, IČ 289 08 112; manžele
MUDr. Josefa Veleckého a MUDr. Jaroslavu Veleckou; manžele Helenu Vlachynskou a Petra
Vlachynského dle přiloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene v důvodové zprávě
II. uděluje
1. souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 3.18 o výměře 19,16 m2 ve III. NP budovy č.
p. 1531, Uherské Hradiště, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, IČ 293 19 676, pro pana Iva Zámečníka, Pod Zahrady 795, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 461 75 547
2. souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 3.19 o výměře 14,55 m2 ve III. NP budovy č.
p. 1531, Uherské Hradiště, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, IČ 293 19 676, pro společnost AB Stavby, s. r. o., 687 04 Košíky 78, IČ 255
24 232
3. souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 3.20 o výměře 17,07 m2 a č. 3.21 o výměře
26,99 m2, oba ve III. NP budovy č. p. 1531, Uherské Hradiště, Krajské hospodářské komoře
Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 293 19 676, pro společnost
EUROPROFIN s.r.o., Jindřicha Pruchy 310, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 277 48 651
III. bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 06.06.2013 mezi městem

Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a obecně
prospěšnou společností Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Zámecká 196, 687 24 Uherský
Ostroh, IČ 283 09 146, týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 1.17 v I. NP budovy č. p.
21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.01.2014
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku st. p. č. 1689/7 o celkové výměře 19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu
Jiřímu Horákovi; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
2. převod pozemku st. p. č. 1689/4 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Uherské Hradiště,
manželům Jiřímu a Marii Horákovým; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
3. nabytí pozemků st. p. č. 287/1 o celkové výměře 684 m2, st. p. č. 287/3 o celkové výměře
50 m2, p. č. 1468/3 o celkové výměře 98 m2, p. č. 1468/1 o celkové výměře 129 m2 a části
pozemku p. č. 1468/2 o výměře cca 70 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti RWE
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567; za kupní cenu dle
aktuálního znaleckého posudku v době převodu
4. nabytí části pozemku původní p. č. 3884/2 o výměře 42 m2 (dle GP č. 3017-47/2013 nově
vzniklá p. č. 3884/30 o celkové výměře 42 m2) v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, IČ 708 90 013; za tržní cenu dle aktuálního znaleckého posudku v době převodu
dodaného Povodím Moravy, s. p. s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na
vypracování GP, ZP a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
(kolkovou známku)
5. převod částí pozemků původní p. č. 858/104 o výměře 44 m2 (dle GP č. 2497-45/2013 se
jedná o díl "d" o výměře 44 m2) a původní p. č. 859/11 o výměře 17 m2 (dle GP č. 249745/2013 se jedná o díl "e" o výměře 17 m2), sloučením dílů "d" a "e" vznikla parcela rovněž
označena č. 859/11 o celkové výměře 61 m2, vše v k. ú. Mařatice, manželům Jaroslavu a
Jarmile Hruškovým; za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 858/104 o výměře 50 m2 (dle GP č. 2497-45/2013
nově vzniklá parcela rovněž označena č. 858/104 o celkové výměře 50 m2) v k. ú. Mařatice,
manželům MVDr. Ludvíku Sladkému a Evě Sladké; za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2
7. převod částí pozemků původní p. č. 800/380 o výměře 33 m2 (dle GP č. 2481-196/2013 se
jedná o díl "a" o výměře 33 m2) a původní p. č. 862/8 o výměře 44 m2 (dle GP č. 2481196/2013 se jedná o díl "b" o výměře 44 m2), sloučením dílů "a" a "b" vznikla nová p. č.
800/478 o celkové výměře 77 m2, vše v k. ú. Mařatice, Ing. Josefu Krupovi; za kupní cenu ve
výši 300 Kč/m2
8. převod části pozemku původní p. č. 436/62 o výměře 169 m2 (dle GP č. 2459-174/2013
nově vzniklá p. č. 436/65 o celkové výměře 143 m2 a nově vzniklá p. č. 436/66 o celkové
výměře 26 m2) v k. ú. Mařatice, Mgr. Michalu Šafářovi; za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2
části pozemku původní p. č. 436/62 o výměře 26 m2 (dle GP č. 2459-174/2013 nově vzniklá
p. č. 436/66 o celkové výměře 26 m2) a 220 Kč/m2 části pozemku původní p. č. 436/62 o
výměře 143 m2 (dle GP č. 2459-174/2013 nově vzniklá p. č. 436/65 o celkové výměře 143
m2)
V. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 15., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
převod pozemku p. č. 715/1 o celkové výměře 659 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského

Hradiště, městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 005 67 884; za
kupní cenu ve výši 250 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
převod pozemku p. č. 715/1 o celkové výměře 659 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 005 67 884; za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2
VI. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. uzavření Dohody o vypořádání dědictví po zemřelé Marii Kovačičové, č. j. 21D 502/201336, ze dne 24.07.2013, kdy práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. S-0000238/SMM, ze dne 18.10.2000 k bytu č. 9, v domě č. p. 1257, ulice J. E. Purkyně,
Uherské Hradiště, přechází rovným dílem na: Marii Štěpánovou a Bohumila Kovačiče
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1285/81/RM/2013 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku st. p. č. 1707 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Mařatice
2. převod pozemku st. p. č. 1709 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Mařatice
3. převod pozemku st. p. č. 1710 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Mařatice
4. převod části pozemku p. č. 437/83 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Mařatice
5. převod částí pozemků p. č. 437/83 a p. č. 437/163, z obou o celkové výměře cca 20 m2, oba
v k. ú. Mařatice
6. převod částí pozemků p. č. 437/83 a p. č. 437/163, z obou o celkové výměře cca 20 m2, oba
v k. ú. Mařatice
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení kanalizační přípojky v celkové délce cca 40 bm do-na částech pozemků p. č. 2068/15
a p. č. 3012/24, oba v k. ú. Mařatice a uklidňovací šachty do-na části pozemku p. č. 2068/15
v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění,
provozování, provádění oprav a údržby kanalizační přípojky, pro oprávněného manžele Ing.
Martina a Ing. Kláru Königovi
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení vodovodní přípojky v celkové délce cca 31 bm do-na části pozemku p. č. 3012/24 v k.
ú. Mařatice a vodoměrné šachty do-na části pozemku p. č. 3012/24 v k. ú. Mařatice, včetně
práva vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav
a údržby vodovodní přípojky, pro oprávněného manžele Ing. Martina a Ing. Kláru Königovi
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 437/177 o výměře cca 5,60 m2 v k. ú. Mařatice
2. směnu pozemku p. č. 3012/96 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za
pozemek p. č. 800/359 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví pana Radima
Uherka
3. pronájem části pozemku p. č. 1080/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. převod části pozemku p. č. 1080/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
5. výpůjčku části pozemku p. č. 1080/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na částech
pozemků p. č. 1059/1 v délce cca 95 bm, p. č. 1059/52 v délce cca 4 bm, p. č. 1059/62 v délce
cca 6 bm, p. č. 1059/56 v délce cca 86 bm, st. p. č. 943/1 v délce cca 41 bm, p. č. 1059/16
v délce cca 22 bm, p. č. 110/14 v délce cca 18 bm, p. č. 110/15 v délce cca 75 bm, p. č.
110/11 v délce cca 2 bm a p. č. 1522 v délce cca 22 bm, vše v celkové délce cca 371 bm, vše
v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 601 93 336, zastoupena společností SITEL, spol. s r. o., Baarova
957/15, 140 00 Praha 4, IČ 447 97 320
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1286/81/RM/2013 Záměry města II.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 1059/60 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. pronájem 1 kusu optického vlákna SM 9/125 kabelu metropolitní komunikační sítě v délce
3 712 bm, vedeného v trase mezi venkovním stojanem v Jaktářích na pozemku p. č. 3015/57
v k. ú. Mařatice a zemní šachtou na ulici Průmyslová na pozemku p. č. 777/1 v k. ú. Uherské
Hradiště
3. pronájem 1 kusu optického vlákna SM 9/125 kabelu metropolitní komunikační sítě v délce
2 555 bm, vedeného v trase mezi venkovním stojanem v Jaktářích na pozemku p. č. 3015/57
v k. ú. Mařatice a budovou ČSAD na autobusovém nádraží č. p. 1311, Uherské Hradiště
4. pronájem 1 kusu HDPE mikrotrubičky 10/8 mm metropolitní komunikační sítě Uherské
Hradiště o celkové délce 306 bm, vedené v trase mezi zemní komorou u parkoviště před
vjezdem do Uherskohradišťské nemocnice a. s. na pozemku p. č. 378/9 v k. ú. Uherské
Hradiště a zemní spojkou umístěnou před budovou č. p. 1212, Jiřího z Poděbrad na pozemku
p. č. 289/15 v k. ú. Uherské Hradiště
5. pronájem 1 kusu mikrotrubičky metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště o celkové
délce 1 450 bm, vedené v trase mezi zemní šachtou na ulici Velehradská, Uherské Hradiště a
zemní šachtou na ulici Hradební, Uherské Hradiště
6. směnu pozemku st. p. č. 2542 o celkové výměře 56 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, pozemků
p. č. 1029/3 o celkové výměře 5 m2, p. č. 1029/2 o celkové výměře 201 m2 a p. č. 906/5 o
celkové výměře 6 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a pozemků st. p. č. 1232 o
celkové výměře 76 m2, st. p. č. 1932 o celkové výměře 261 m2 a st. p. č. 1666 o celkové
výměře 72 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše o celkové výměře 677 m2, vše ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za
pozemky st. p. č. 518/1 o celkové výměře 3 m2, p. č. 255/3 o celkové výměře 479 m2, p. č.
255/7 o celkové výměře 197 m2, p. č. 255/2 o celkové výměře 6 m2, p. č. 255/8 o celkové
výměře 156 m2 a p. č. 255/9 o celkové výměře 78 m2, vše o celkové výměře 919 m2, vše v k.
ú. Sady, vše ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ 272 95 567
7. pronájem nebytového prostoru č. 1.17 o výměře 45,65 m2 v I. NP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
8. pronájem nebytových prostor č. 3.14 o výměře 23,35 m2 a č. 3.15 o výměře 13,73 m2, oba
ve III. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
9. převod pozemku p. č. 3012/96 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Mařatice
10. výpůjčku části pozemku p. č. 436/62 o výměře cca 28 m2 v k. ú. Mařatice
11. pronájem nebytových prostor v I. NP o celkové výměře 344,95 m2 a v I. PP o celkové

výměře 467,22 m2 (dle přesné specifikace nebytových prostor v důvodové zprávě), vše v
budově č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1287/81/RM/2013 Vyhodnocení záměru na převod bytu
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 504/02 o velikosti 1+1, výměře 29,02 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě č.p. 504, v
budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st.
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172
m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na společných částech budovy č.p.
503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 2902/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú.
Jarošov u Uherského Hradiště; s:
1.1. Ondřejem Čechmánkem, , za kupní cenu 450.000,- Kč
1.2 manžely Monikou a Ing. Jindřichem Plevákovými, za kupní cenu 431.780,Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1288/81/RM/2013 Vyhodnocení záměrů na nájem bytů
I. schvaluje
1. Vyhodnocení záměru, uzavření smlouvy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 38, o velikosti 1+kk, výměře 38,48 m2, umístěný v V. NP domu č.p. 1259,
ul. Štěpnická v Uherském Hradišti, s výší nájemného 36,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek
zveřejněných v záměru města, v tomto pořadí:

1. Veronika Zlámalová,
2. Irena Horňáková,
2. Vyhodnocení záměru, uzavření smlouvy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 9, o velikosti 2+1, výměře 61,21 m2, umístěný ve IV. NP domu č.p. 469,
ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek
zveřejněných v záměru města, v tomto pořadí:

1. Jan Palinek,
2. Šárka Ištvánová,
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1,
výměře bytu 35,80 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště,
s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:

1. Petrou Kočendovou,
2. Emílií Křemečkovou,
4. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1,
výměře bytu 51,73 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 371, ul. Jana Blahoslava, Uherské
Hradiště, s výší nájemného 57,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v
pořadí s:
1. Bc. Radkou Popelkovou,
2. Ing. Ivonou Čudovou,
5. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, o velikosti 1+1,
výměře bytu 30,25 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, s
výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:
1. Miroslavem Vráblíkem,
2. Zdeňkem Kaňovským,
6. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30, o velikosti 1+1,
výměře bytu 30,25 m2, umístěný ve III. 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. Romanem Mikulíkem, Dis.,
2. Lucií Hofericovou,
7. Vyhodnocení záměru města a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 2+1,
výměře bytu 51,29 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 518, ul. Louky, Uherské Hradiště, s
výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek zveřejněných v záměru města, v pořadí s:

1. Zlatou Blahovou,
2. Andreou Bělovskou
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1289/81/RM/2013 Nakládání s bytovým fondem města
I. schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+kk, výměře 24,42 m2, umístěný v I.
NP domu č.p. 1059, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, na dobu neurčitou, bez složení kauce,
s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc s p. Janem Rajzlem, s tím, že stávající byt č. 2, o
velikosti 1+1, výměře 56,98 m2, v domě č.p. 263, Tř. Maršála Malinovského, Uherské
Hradiště, vrátí městu Uherské Hradiště.

II. neschvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, o velikosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 745, Jana Žižky, Uherské Hradiště, se Stanislavem Jurčíkem, na dobu určitou 1
roku a to z důvodu nedoložení uhrazení dluhu.
III. bere na vědomí
Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 3+1, výměře 82,87 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, danou nájemcem Ing. Ondřejem
Hráčkem,; s tím, že nájemní smlouva končí 31. 1. 2014 a že nevyčerpaná část předplaceného
nájemného bude vrácena do 30 dnů od ukončení nájemní smlouvy na předmětný byt.

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1290/81/RM/2013 Vyznamenání starosty města za zásluhy
I. schvaluje
1. stanovy Vyznamenání starosty města za zásluhy ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
2. podmínky pro vypsání soutěže na návrh a zhotovení Vyznamenání starosty města
za zásluhy dle přílohy.
II. jmenuje
pracovní skupinu pro hodnocení soutěže na návrh a zhotovení Vyznamenání starosty města za
zásluhy ve složení:
Předseda: Květoslav Tichavský
Členové: PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Blanka Rašticová, Ing. arch. Aleš Holý, Ing. Iva Mošťková

III. ukládá
1. Květoslavu Tichavskému
1.1. předložit radě města ke schválení návrh na realizaci díla, který doporučí pracovní skupina
pro hodnocení soutěže na návrh a zhotovení Vyznamenání starosty města za zásluhy.
Termín: 25.3.2014
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1291/81/RM/2013 Akční plán rozvoje 2014 - 2017
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán rozvoje na období 2014 - 2017.
II. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje 2013 - 2016 za rok 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1292/81/RM/2013 Financování projektů revitalizace a využití parku Rochus v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. realizaci projektu "Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru
Rochus v Uherském Hradišti"
2. financování projektu ve výši 26 418 105 Kč v letech 2014 a 2015 v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava, podoblast podpory 2.2.1. Fyzická revitalizace území
3. vlastní zdroje na spolufinancování projektu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu
4. vyčlenění částky ve výši 160 tis. Kč/rok na zajištění udržitelnosti projektu.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. realizaci projektu "Využití bývalého vojenského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti pro
kulturně - poznávací formy cestovního ruchu"
2. financování projektu ve výši 14 716 712 Kč v letech 2014 a 2015 v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava, oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby pro
cestovní ruch
3. vlastní zdroje na spolufinancování projektu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu
4. vyčlenění částky ve výši 80 tis. Kč/rok na zajištění udržitelnosti projektu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1293/81/RM/2013 Veřejná zakázka OIN: "Stavební úpravy MSRA UH pro účely ME U21 v
roce 2015" (Městského sportovního a rekreačního areálu v Uh. Hradišti pro účely Mistrovství
Evropy hráčů ve věku 21 let)
I. schvaluje
1. uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" o podlimitní veřejné zakázce
"Stavební úpravy MSRA UH pro účely ME U21 v roce 2015" (Městského sportovního a
rekreačního areálu v Uh. Hradišti pro účely Mistrovství Evropy hráčů ve věku 21 let) ve
Věstníku veřejných zakázek, v souladu s § 146 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu dle § 86 odst. 2 zákona a vyhlášky
č.232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (otevřené
řízení).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1294/81/RM/2013 Dohoda o společném postupu při přípravě a realizaci GENERELU
DOPRAVY souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Dohody o společném postupu při přípravě a realizaci Generelu dopravy souměstí
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670, městem
Staré Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
PSČ 686 03 a městem Kunovice, IČ 0567892, DIČ CZ00567892, se sídlem Staré Město,
Náměstí Svobody 361, PSČ 686 04, a to dle přílohy.

Součástí dohody je závazek města uhradit 67,7 % nákladů na pořízení generelu (cca 1 mil.
Kč).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1295/81/RM/2013 Kreativní město UNESCO
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zpracování nominační dokumentace pro kandidaturu města Uherské Hradiště na členství v Síti
kreativních měst UNESCO.
II. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit radu města koordinací prací na zpracování kandidatury města Uherské Hradiště na
členství v Síti kreativních měst UNESCO a jmenováním předsedy a členů Řídícího výboru
pro přípravu kandidatury.
III. doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města předložit návrh kandidatury na členství města Uherské Hradiště v Síti
kreativních měst UNESCO na následující zasedání zastupitelstva města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1296/81/RM/2013 Příprava XIX. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
XIX. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 9. prosince 2013 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program XIX. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Interpelace
3. Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
4. Plnění rozpočtu města za leden až září 2013
5. Rozpočtové opatření města č. 8/2013 a 9/2013
6. Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019
7. Změna pravidel pro poskytování dotací z peněžních fondů
8. Vyhodnocení záměrů
9. Vyhodnocení záměru na převod bytu
10. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let
2014 - 2023
11. Smlouva o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
12. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14. Akční plán rozvoje města do roku 2018
15. Výzva k náhradě škody
16. Dohoda o spolupráci při zpracování Generelu dopravy souměstí Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice
17. Plán práce ZM na rok 2014
18. Diskuse
19. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1297/81/RM/2013 Vyhodnocení plánovacích smluv
I. bere na vědomí
informativní zprávu k plnění závazků města vyplývajících z uzavřených plánovacích smluv na
parkovací místa.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1298/81/RM/2013 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města na rok 2014
I. schvaluje
plán práce Rady města na rok 2014.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán práce Zastupitelstva města na rok 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

