PŘEHLED USNESENÍ
89. schůze Rady města
konané dne 25.3.2014

1409/89/RM/2014 Rozpočtové opatření města č. 03/2014 a 04/2014
I. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 03/2014 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2014 se zvyšují o 22 052,9 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2014, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1
3. Příspěvkové organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, IČO 71234187, Uherské
Hradiště, Stonky 860, převod finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu do
investičního fondu příspěvkové organizace z důvodu rekonstrukce osvětlení ledové plochy
zimního stadionu a vybudování oplocení hřiště na ulici Šafaříkova.
4. Příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČO 00094846, Uherské
Hradiště, Tyršovo náměstí 480, rekonstrukci Stacionárního stmívavého zařízení scénického
osvětlení ve výši 600 tis. Kč, hrazenou z investičního fondu příspěvkové organizace za
podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Slováckým divadlem.
5. Příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČO 00094846, Uherské
Hradiště, Tyršovo náměstí 480, pořízení technologického zařízení "bezdrátové mikrofony" ve
výši 1 350 tis. Kč, hrazeného z investičního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Slováckým divadlem.
6. Příspěvkové organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, IČO 71234187, Uherské
Hradiště, Stonky 860, změnu odpisového plánu pro rok 2014 ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
7. Uzavření smlouvy s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK, IČO 25581228,
Šlapanice, Brněnská 693/12, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč, účelově
určené na benefiční koncert pro nemocné děti, pořádaný 18.4.2014 v Uherském Hradišti.
Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2014.
8. Uzavření smlouvy s občanským sdružením Vinaři Mařatice, IČO 67006981, Mařatice,
Vinohradská 850, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově určené na
realizaci Výstavy vín dne 3.5.2014 v Uherském Hradišti. Prostředky budou poskytnuty za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
II. neschvaluje
1. Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, Uherské
Hradiště, Štěpnická 1139, poskytnutí neinvestiční dotace pro uživatele Domova pro seniory
v Nezdenicích.
2. Markétě Říhové, IČO 87298279, Babice 550, poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci 1.
ročníku veletrhu Máme rádi zvířata.

III. 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, příspěvková organizace, 1.máje 55, Uherské Hradiště, Dům dětí a
mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 949, Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, nám. Míru 951, Uherské Hradiště, Knihovna B. B. Buchlovana, příspěvková
organizace, Velehradská třída 714, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Tyršovo nám. 480, Uherské Hradiště, Mateřská škola,
Svatováclavská 943, Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Klub kultury Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, Hradební 1198, Uherské Hradiště, v celkové hodnotě 188
051,-- Kč dle přílohy k důvodové zprávě.
IV. bere na vědomí
1. Informaci o způsobu schvalování účetních závěrek města a zřízených příspěvkových
organizací dle přílohy důvodové zprávy
V. doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 03/2014, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 04/2014 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2014 má tuto skladbu: viz příloha č. 2
3. Schválit seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
4. Vzít na vědomí informaci o stavu žádostí u dotačních projektů podaných městem Uherské
Hradiště dle přílohy důvodové zprávy.
5. Vzít na vědomí informaci o způsobu schvalování účetních závěrek města a zřízených
příspěvkových organizací dle přílohy důvodové zprávy.
6. Schválit uzavření smlouvy s FC Slovácko o.s., IČO 22761209, Uherské Hradiště, Stonky
635, na poskytnutí investiční dotace ve výši 5 504 400,- Kč, účelově určené na úhradu
nákladů spojených s rekonstrukcí Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty
z důvodu pořádání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Prostředky budou poskytnuty za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
7. Schválit uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, na poskytnutí investiční
dotace ve výši 80 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s nákupem,
uskladněním, uchováním a péčí o lidové umělecké výrobky - muzejní a sbírkové předměty od
nositelů ceny Vladimíra Boučka. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
8. Schválit uzavření Rámcové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, o obchodování na finančním trhu, ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
9. Udělit souhlas s převodem vlastnického práva k podílu o velikosti ideální 1/4 k pozemku p.
č. st. 1619, jehož součástí je rodinný dům č. p. 62 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
z podílového spoluvlastnictví Víta Tománka; bydliště V Trpínkách 62, 686 01 Uherské
Hradiště do vlastnictví paní Markéty Tománkové; bydliště V Trpínkách 62, 686 01 Uherské
Hradiště. Na výše specifikované nemovitosti vázne zástavní právo smluvní ve prospěch města
Uherské Hradiště dle Smlouvy o zřízení zástavního práva č. 10/2011 ze dne 29.11.2011.
10. Schválit uzavření smlouvy s občanským sdružením "Stanice ochrany fauny Hluk", IČO
22820744, Hluk, Hlavní 889, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově

určené na činnost v oblasti plašení holubů ve městě Uherské Hradiště. Prostředky budou
poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok
2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1410/89/RM/2014 Snížení základního kapitálu obchodní společnosti EDUHA, s.r.o.
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. Schválit obsah rozhodnutí jediného společníka města Uherské Hradiště o snížení
základního kapitálu společnosti EDUHA, s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Studentské
náměstí 1535, PSČ 686 01, IČ 276 80 657 (dále jen společnost) o 10 000 000,- Kč (slovy
deset milionů korun českých) s tím, že výše peněžitého vkladu jediného společníka města
Uherské Hradiště se po snížení změní a bude činit 66 000 000,-Kč (slovy: šedesát šest milionů
korun českých) a celá částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena
jedinému společníkovi, ale bude z ní vytvořen fond na krytí ztrát v hospodaření společnosti.
2. Schválit pověření pro starostu města Květoslava Tichavského k účasti při sepisování
notářského zápisu a k prohlášení o tom, že jediný společník město Uherské Hradiště rozhodl o
snížení základního kapitálu společnosti EDUHA, s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště,
Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, IČ 276 80 657.
3. Schválit úkol pro jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště,
Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, IČ 276 80 657, týkající se provedení všech úkonů ke
zveřejnění rozhodnutí o snížení základního kapitálu způsobem uvedeným v obecně závazném
právním předpisu a poté předložit návrh k zápisu do obchodního rejstříku.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1411/89/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. výpůjčku části pozemku p. č. 565/2 o výměře 68 m2 v k. ú. Vésky, manželům Marku a
Janě Šimkovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; na dobu určitou po dobu
životnosti stavby rodinného domu, který bude součástí pozemků p. č. 183 a p. č. 184 v k. ú.
Vésky; za účelem vybudování příjezdu (recyklátem betonovým nebo kamenivem)
k budoucímu rodinnému domu, který bude součástí pozemků p. č. 183 a p. č. 184 v k. ú.
Vésky
2. odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.09.2013 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a společností U Pekaře PaJi s. r. o., Lhotská 207, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 293 05 594,
týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 52,80 m2 v I. NP budovy
č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 261/5 o
celkové výměře 553 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, a to z důvodu prodlení s placením
nájemného ve výši uvedené v důvodové zprávě
3. uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě č. 2004/546/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2,
č. 3, č. 4 a č. 5, uzavřené dne 19.07.2004 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Radomírem Markem,
Červánková 453, 760 01 Zlín, IČ 643 25 555, spočívajícího ve snížení nájemného o
příslušnou sazbu DPH z důvodu zrušení registrace plátcovství daně z přidané hodnoty

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 02.04.2013
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a panem Petrem Kubečkou, Štěpnická 1065, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 868 86 118,
týkající se pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 14,00 m2 v I. NP
budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č.
48/1 o výměře 385 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně placení nájemného
ze čtvrtletních plateb na měsíční platby, a to do 1. dne následujícího měsíce
II. uděluje
1. souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání (místnost o rozměrech 4,30 m x 3,50
m) v budově č. p. 860, ulice Stonky, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 995
o celkové výměře 3 250 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Tělovýchovné jednotě Slovácká Slavia
Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 469 56 808, pro paní Pavlu
Pavlíkovou, V Uličce 342, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 687 16 451; za účelem provozování
masérských služeb
III. ruší
1. usnesení RM č. 1303/83/RM/2013 ze dne 17.12.2013 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
RM schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - prodloužení plynovodního řadu na části
pozemku p. č. 3012/51 v délce cca 7 bm a přípojky NTL na části pozemku p. č. 3012/51
v délce cca 3 bm 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 původně 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
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku st. p. č. 1707 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Josefu
a Ing. Marii Haničincovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve
výši 400 Kč/m2
2. převod pozemku st. p. č. 1709 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Pavlu a
Andree Sedláčkovým░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
3. převod pozemku st. p. č. 1710 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Mařatice, manželům Ing.
Miloslavu a Marii Lesovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu
ve výši 400 Kč/m2
4. převod části pozemku původní p. č. 437/83 o výměře 19 m2 (dle GP č. 2560-1/2014 nově
vzniklá st. p. č. 2361 o celkové výměře 19 m2) v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Jiřímu a
Radoslavě Chmelařovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve
výši 400 Kč/m2
5. převod části pozemku původní p. č. 437/83 o výměře 15 m2 (dle GP č. 2560-1/2014 nově
vzniklá st. p. č. 2363/1 o celkové výměře 15 m2) a části pozemku původní p. č. 437/163 o
výměře 4 m2 (dle GP č. 2560-1/2014 nově vzniklá st. p. č. 2363/2 o celkové výměře 4 m2),
oba v k. ú. Mařatice, manželům Františku a Heleně Hánovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 437/83 o výměře 15 m2 (dle GP č. 2560-1/2014 nově
vzniklá st. p. č. 2362/1 o celkové výměře 15 m2) a části pozemku původní p. č. 437/163 o
výměře 4 m2 (dle GP č. 2560-1/2014 nově vzniklá st. p. č. 2362/2 o celkové výměře 4 m2),
oba v k. ú. Mařatice, manželům MUDr. Aleši a MUDr. Ivance Dujkovým░░░░ ░░░░
░░░, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
7. převod části pozemku původní p. č. 3002/87 o výměře 290 m2 (dle GP č. 2579-3/2014
nově vzniklá p. č. 3002/97 o celkové výměře 290 m2) v k. ú. Mařatice, společnosti Sandomir
Trade, s. r. o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4, IČ 014 75 339; za kupní cenu ve výši 1.000
Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1412/89/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 23.10.2007 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou
školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské
Hradiště, IČ 603 71 731, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání popř. nesloužících
podnikání o celkové výměře 1 048,32 m2 ve IV. NP č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 o celkové výměře 1 322 m2 v k. ú.
Mařatice; spočívajícího ve změně čl. VI. Ukončení nájmu, a to ve změně výpovědní lhůty
z jednoho roku na výpovědní lhůtu tři měsíce
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2013/0214/SMM uzavřené dne 13.03.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, týkající se
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a provozování vodovodního
potrubí na pozemku p. č. 796/2 v délce cca 322 bm v k. ú. Sady; spočívajícího ve změně čl. II
odst. 2., a to ve změně realizace stavby vodovodu do 31.12.2015 (původně je ve smlouvě
uvedeno - do 2 let od podpisu této smlouvy)
3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 30.10.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Kateřinou Disorsi, Štěpnická 1163, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 706 15 110, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání o výměře 37,00
m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st.
p. č. 153 o celkové výměře 1 272 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně
placení nájemného ze čtvrtletních plateb na měsíční platby, a to do 1. dne následujícího
měsíce
4. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 245 o výměře 28,20 m2 ve II. NP budovy č. p.
1198, ulice Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 25/1 o celkové
výměře 2 245 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Gabriele Štulírové, třída Maršála Malinovského
684, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 022 08 920; s výší nájmu 300 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 výpovědní lhůtou dle platné právní úpravy; za účelem krejčovské činnosti

5. změnu usnesení RM č. 1373/87/RM/2014 ze dne 25.02.2014 v odst. I. v bodě 5., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a provozování kabelu
podzemního komunikačního vedení v celkové délce 60,44 bm do-na částech pozemků p. č.
293/1, st. p. č. 603, p. č. 1458/1 (délky VB na jednotlivých pozemcích jsou vymezeny dle GP
č. 2118-105/2013), vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva chůze přes části předmětných
pozemků 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
nové znění:
RM schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a provozování kabelu
podzemního komunikačního vedení v celkové délce 60,44 bm do-na částech pozemků p. č.
293/1, st. p. č. 603, p. č. 1458/1 (délky VB na jednotlivých pozemcích jsou vymezeny dle GP
č. 2118-105/2013), vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva chůze přes části předmětných
pozemků 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 a připojovací poplatek ve výši
10.000 Kč + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
6. pronájem části pozemku p. č. 3164/17 o výměře 300 m2 v k. ú. Mařatice, panu Daliboru
Kaňovskému░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; s výší nájmu 1.500 Kč/předmět nájmu/rok;
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem údržby pozemku
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování inženýrských sítí (elektrického vedení NN, plynového potrubí,
vodovodního potrubí a kanalizace), každé v délce cca 3 bm na části pozemku p. č. 3164/106
v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním inženýrských sítí, pro oprávněného
pana Dalibora Kaňovského░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; za jednorázovou náhradu 200
Kč/bm každé sítě + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou;
za předpokladu, že se město Uherské Hradiště stane vlastníkem části pozemku původní p. č.
3164/106 o výměře 87 m2 (dle GP č. 2500-4/2014 nově vzniklá p. č. 3164/138 o celkové
výměře 87 m2) v k. ú. Mařatice
II. neschvaluje
1. snížení nájemného ve výši 2.000 Kč/měsíc na základě Smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 30.10.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní Kateřinou Disorsi, Štěpnická 1163, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 706 15 110, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání o výměře
37,00 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 153 o celkové výměře 1 272 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

2. snížení nájemného z částky 310.289,88 Kč/rok + aktuální sazba DPH na částku 270.000,00
Kč/rok + aktuální sazba DPH, na základě Nájemní smlouvy č. 2007/297/SMM, ve znění
Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne 30.05.2007 mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností V-COLOR s.
r. o., 1. máje 1424, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 255 37 865, týkající se pronájmu prostor
sloužících podnikání o celkové výměře cca 200 m2 v I. NP budovy č. p. 123, Mariánské
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 145 o celkové výměře 853 m2 a
st. p. č. 146/3 o celkové výměře 19 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště
III. bere na vědomí
1. oznámení společnosti E.ON Distribuce, a. s. o neuskutečnění stavby a z toho plynoucí
nenaplnění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
2013/0830/SMM, která byla uzavřena dne 04.11.2013 mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností 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, týkající se zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN do-na
částech pozemků p. č. 2050/19 v délce cca 6 bm a p. č. 2050/20 v délce cca 23 bm, oba v k. ú.
Mařatice
2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.09.2011 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
společností M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko, Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, IČ 645 29 401, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání popř.
nesloužících podnikání o celkové výměře 56,00 m2 ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 o celkové výměře 1 304
m2 v k. ú. Mařatice; výpovědí ke dni 31.05.2014
3. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
16.09.2011 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností MARLIN s. r. o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 607 33 306, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání popř. nesloužících
podnikání o celkové výměře 314,87 m2 ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 o celkové výměře 1 304 m2 v k. ú.
Mařatice; výpovědí ke dni 31.05.2014
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2014/0173/SMM uzavřené dne
14.03.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a Parkem Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 292 34 387; spočívajícího ve změně čl. I. a II., a to ve změně projektu na Projekt
č. 3 "Expozice lidové architektury - muzeum v přírodě Rochus" a v rozšíření smlouvy o
stavební objekty SO 001 Příprava území, hrubé terénní úpravy (muzeum střed), SO 002
Příprava území, hrubé terénní úpravy (stavební dvůr), SO 302 Rozvod vody v areálu muzea
v přírodě a SO 304 Splašková kanalizace v areálu muzea v přírodě
2. výši hlasovacího práva pro zástupce města na valné hromadě honebního společenstva, a to
v důsledku aktualizace městských honebních pozemků, dle tabulky uvedené v důvodové
zprávě
3. směnu částí pozemků původní p. č. 3164/17 o výměře 144 m2 (dle GP č. 2500-4/2014 nově
vzniklá p. č. 3164/139 o celkové výměře 144 m2), původní p. č. 348/82 o výměře 101 m2 (dle
GP č. 2500-4/2014 se jedná o díl "a" o výměře 101 m2), původní p. č. 348/83 o výměře 131

m2 (dle GP č. 2500-4/2014 se jedná o díl "b" o výměře 131 m2), původní p. č. 348/84 o
výměře 35 m2 (dle GP č. 2500-4/2014 se jedná o díl "c" o výměře 35 m2), sloučením dílů "a",
"b" a "c" vznikla nová p. č. 348/268 o celkové výměře 267 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471, za část pozemku původní p. č. 3164/106 o výměře 87 m2 (dle GP č. 2500-4/2014
nově vzniklá p. č. 3164/138 o celkové výměře 87 m2) v k. ú. Mařatice a pozemky p. č. 210/4
o celkové výměře 52 m2, p. č. 210/9 o celkové výměře 44 m2 a p. č. 210/12 o celkové výměře
5 m2, vše v k. ú. Sady, vše ve vlastnictví pana Dalibora Kaňovského░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ; s doplatkem ve prospěch města ve výši 300 Kč/m2 a s tím, že náklady na
vypracování geometrického plánu a náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí nese pan Dalibor Kaňovský
4. převod části pozemku původní p. č. 430/1 o výměře 88 m2 (dle GP č. 837-6/2014 nově
vzniklá p. č. 430/29 o celkové výměře 88 m2) v k. ú. Sady, manželům Petře a Juraji
Plavkovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
5. převod části pozemku původní p. č. 430/1 o výměře 134 m2 (dle GP č. 837-6/2014 nově
vzniklá p. č. 430/30 o celkové výměře 134 m2) v k. ú. Sady, do podílového spoluvlastnictví
Mgr. Petry Chudomelové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (podíl id.
1/2) a manželů Ing. Františka a Marie Jakšíkových░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ (podíl id. 2/4); za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 430/1 o výměře 147 m2 (dle GP č. 837-6/2014 nově
vzniklá p. č. 430/31 o celkové výměře 147 m2) v k. ú. Sady, do podílového spoluvlastnictví
Ing. Petra Fišera░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (podíl id. 4/12), paní Jaroslavy
Fišerové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (podíl id. 5/12) a paní Věry
Fišerové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (podíl id. 3/12); za kupní cenu ve výši
200 Kč/m2
7. převod části pozemku původní p. č. 430/1 o výměře 5 m2 (dle GP č. 837-6/2014 nově
vzniklá p. č. 430/28 o celkové výměře 5 m2) v k. ú. Sady, manželům Naděždě a Františku
Machalovým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1413/89/RM/2014 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání č. 01 o výměře 27,60
m2, č. 02 o výměře 18,40 m2, č. 03 o výměře 4,90 m2 a č. 04 o výměře 1,90 m2, vše o
celkové výměře 52,80 m2, vše v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 261/5 o celkové výměře 553 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. pronájem části pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemků st. p. č. 1896 o celkové výměře 212 m2, st. p. č. 1897 o celkové výměře
168 m2 a st. p. č. 1898 o celkové výměře 181 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
2. výpůjčku části pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1414/89/RM/2014 Záměry města II.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem plochy zděného oplocení o výměře cca 28 m2, které je součástí částí pozemků p.
č. 132/13 a p. č. 135/4, oba v k. ú. Uherské Hradiště (ohraničující pěší komunikaci, Základní a
mateřskou školu a Hutní projekt na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti)
2. pronájem částí pozemků p. č. 653/1 o výměře 2 x cca 1 m2, p. č. 254/1 o výměře cca 1 m2,
p. č. 653/28 o výměře cca 1 m2, p. č. 132/1 o výměře cca 1 m2, p. č. 1059/1 o výměře cca 1
m2, p. č. 544/203 o výměře cca 1 m2, p. č. 544/114 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, p. č. 3164/1 o výměře 2 x cca 1 m2, p. č. 399/23 o výměře 2 x cca 1 m2, p. č.
3023/93 o výměře cca 1 m2, p. č. 3000/112 o výměře cca 1 m2, p. č. 3023/62 o výměře cca 1
m2, p. č. 3023/23 o výměře cca 1 m2, st. p. č. 578/1 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Mařatice,
p. č. 855/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, p. č. 154/2 o výměře cca
1 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, p. č. 560/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Vésky, p. č. 46/4 o
výměře cca 1 m2 v k. ú. Sady
3. převod pozemku st. p. č. 2212 o celkové výměře 2 598 m2, jehož součástí je budova č. p.
1156 (se všemi součástmi a příslušenstvími), vše v k. ú. Uherské Hradiště
4. pronájem částí pozemku p. č. 544/206 o výměrách cca 306 m2 a cca 54 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště
5.výpůjčku částí pozemků st. p. č. 993/1 a st. p. č. 671/8, z obou o celkové výměře cca 11 m2,
oba v k. ú. Uherské Hradiště
6.pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání č. 2.03a o výměře 3,41
m2 (chodba), č. 2.11 o výměře 9,58 m2 (chodba), č. 2.12 o výměře 5,17 m2 (chodba), č. 2.13
o výměře 34,44 m2 (zasedačka), č. 2.14 o výměře 2,05 m2 (sprcha) a č. 2.18 o výměře 1,35
m2 (WC), vše o celkové výměře 56,00 m2 ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 o celkové výměře 1 304 m2 v k. ú.
Mařatice
7.pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání o celkové výměře
314,87 m2 (dle přesné specifikace prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání
uvedené v důvodové zprávě) ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 o celkové výměře 1 304 m2 v k. ú.
Mařatice
8.pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání (dle přesné specifikace
prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání uvedené v důvodové zprávě) o
celkové výměře 159,41 m2 ve II. NP budovy č. p. 1198, ulice Hradební, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 25/1 o celkové výměře 2 245 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
9. převod pozemku st. p. č. 555 o celkové výměře 478 m2, jehož součástí je budova č. p. 398
(se všemi součástmi a příslušenstvími) a části pozemku st. p. č. 549 o výměře cca 320 m2
jehož součástí je budova č. p. 363 (se všemi součástmi a příslušenstvími), dále pozemku p. č.
110/5 o celkové výměře 313 m2 a částí pozemků p. č. 1632 o výměře cca 75 m2 a st. p. č.
217/4 o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to dle Podmínek pro zveřejnění
záměru na převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti
č. p. 398 a č. p. 363 (zpracovaných Ing. arch. Holým dne 04.04.2012 a aktualizovaných dne
21.02.2014) uvedených v důvodové zprávě
10. pronájem části pozemku p. č. 653/23 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1415/89/RM/2014 Převody bytů
I. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1, o výměře 57,36 m2,
umístěného ve IV. NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506,
pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o
výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
5736/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č.
855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na
pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o
výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a
to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 881/1 o velikosti 3+1, o výměře 84,73
m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 881 a 882 na pozemcích st.p. č. 1312 o výměře 249 m2 a
st.p. č. 1311 o výměře 249 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8473/162407 na
společných částech budovy č. p. 881 a 882 na pozemcích st. p. č. 1312 a st. p. č. 1311 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8473/162407 na pozemcích st.p. č. 1312 o výměře 249
m2 a st.p.č. 1311 o výměře 249 m2, vše v k. ú. Mařatice, a to nejvyšší nabídce kupní ceny,
přičemž minimální nabídka musí činit 1.100.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
II. schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1, o výměře 57,36 m2, umístěného ve
IV. NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č.
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2,
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na
společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11,
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích st.p. č.
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2,
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 715.000 Kč; dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
2. Záměr města na převod bytu č. 881/1 o velikosti 3+1, o výměře 84,73 m2, umístěného v I.
NP budovy č. p. 881 a 882 na pozemcích st.p. č. 1312 o výměře 249 m2 a st.p. č. 1311 o
výměře 249 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8473/162407 na společných částech
budovy č. p. 881 a 882 na pozemcích st. p. č. 1312 a st. p. č. 1311 a spoluvlastnického podílu
o velikosti 8473/162407 na pozemcích st.p. č. 1312 o výměře 249 m2 a st.p.č. 1311 o výměře
249 m2, vše v k. ú. Mařatice, a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka
musí činit 1.050.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1416/89/RM/2014 Rozšíření Ceníku reklam a výlepových ploch
I. schvaluje
1. rozšíření Ceníku reklam a výlepových ploch ve městě Uherské Hradiště schváleného
usnesením RM č. 1308/83/RM/2013 dne 17.12.2013 o položky:

g) VÝLEPOVÉ PLOCHY ve vlastnictví města Uherské Hradiště (s převahou výlepu pro
společenské účely) - 500 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH

h) VÝLEPOVÉ PLOCHY ve vlastnictví žadatele (s převahou výlepu pro společenské účely) 1.000 Kč/m2 pozemku, na němž je (bude) zařízení umístěno/rok + aktuální sazba DPH (popř.
270 Kč/bm průmětu výlepové plochy do pozemku, na němž je (bude) zařízení umístěno/rok +
aktuální sazba DPH)
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1417/89/RM/2014 OZV, kterou se ruší OZV č. 3/2001 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti.
I. doporučuje zastupitelstvu města
vydat s účinností od 12. 5. 2014 Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2014, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2001 o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti ze dne 24. dubna 2001.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1418/89/RM/2014 Pravidla pro přípravu a způsob zpracování materiálů pro RM a ZM
I. vydává
Pravidla pro přípravu a způsob zpracování materiálů pro schůze Rady města a jednání
Zastupitelstva města Uherské Hradiště s účinností od 1. 4. 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1419/89/RM/2014 Návrh na udělení Ceny města za rok 2013
I. doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2013 paní Anně Maděričové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1420/89/RM/2014 Prodloužení funkčního období ředitelky DDM Uherské Hradiště
I. nevyhlašuje
1. konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, příspěvková organizace
II. prodlužuje
1. v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dobu
trvání pracovního poměru na dobu určitou Mgr. Ivany Zůbkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ředitelky Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova
494, příspěvková organizace, o dalších 6 let, a to od 1. srpna 2014 do 31. července 2020.

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1421/89/RM/2014 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - předložení
žádosti o dotaci v rámci IPRM
I. schvaluje
postoupení žádosti města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 5.2a) Revitalizace veřejných
prostranství, ke spolufinancování projektu "Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na
Rybníku" Centru pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS 2 Střední Morava, Olomouc.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1422/89/RM/2014 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Uherské Hradiště v roce 2013
I. schvaluje
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Uherské
Hradiště za rok 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1423/89/RM/2014 Financování projektu Přírodní amfiteátr Park Rochus - infrastruktura pro
kulturně - poznávací formy cestovního ruchu
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. realizaci a financování projektu Přírodní amfiteátr v Parku Rochus infrastruktura pro kulturně-poznávací formy cestovního ruchu v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 3.2.
Veřejná infrastruktura a služby pro cestovní ruch
2. vyčlenění zdrojů na předfinancování financování celkových výdajů projektu ve
výši 15 316 000,- Kč v letech 2014 a 2015
3. zajištění vlastních zdrojů projektu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu v částce 3 651 000,- Kč a zajištění nezpůsobilých výdajů projektu ve
výši 3 146 000,- Kč.
4. zajištění částky ve výši 80 tis. Kč/rok na zajištění udržitelnosti projektu
minimálně po dobu pěti let od uvedení projektu do provozu
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1424/89/RM/2014 Veřejná zakázka OIN: Obnova fasády domu č.p. 293, Palackého nám.,
Uherské Hradiště
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Obnova fasády domu č.p. 293,
Palackého nám., Uherské Hradiště", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný
uchazeč: HSK spol. s r.o., J.E. Purkyně 1272, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:46967184, s
nabídkovou cenou 2.014.275 Kč bez DPH, 2.437.273 Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem HSK spol. s r.o, IČ:46967184.

II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
III. ukládá
1. Ing. Bronislavě Struhelkové
1.1. ve spolupráci s Ing. Karlem Leciánem, vedoucím odboru SMM, a Ing. arch. Alešem
Holým, vedoucím odboru APR, předložit návrh na zajištění chybějících finančních prostředků
ve výši 2 438 tis. Kč včetně DPH při další změně rozpočtu města.
Termín: 22.4.2014
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1425/89/RM/2014 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště"
provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: Skanska a.s., Lívalova 1/2348, 149
00 Praha, IČ:26271303, s nabídkovou cenou 5.984.225 Kč bez DPH, 7.240.912 Kč včetně
DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Skanska a.s., IČ:226271303, v souladu se
zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
II. 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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1426/89/RM/2014 Převzetí záštity města - 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště
I. souhlasí
s převzetím záštity města nad 40. Letní filmovou školou v Uherském Hradišti, která proběhne
ve dnech 25. 7. - 2. 8. 2014 v Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1427/89/RM/2014 Souhlas s použitím historického znaku města - DEN ZEMĚ
I. souhlasí
s použitím historického znaku města na propagačních materiálech akce DEN ZEMĚ, kterou
pořádá společnost REC Group, Brněnská 1372, Staré Město, v rozsahu dle žádosti a za
podmínky dodržení obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 O užívání symbolů města Uherské
Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1428/89/RM/2014 Příprava XXI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
XXI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 22. dubna 2014 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program XXI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Interpelace
Zpráva o činnosti Rady města
Rozpočtová opatření č 3/2014 a 4/2014
Snížení základního kapitálu obchodní společnosti EDUHA, s.r.o.
Záměry města
Stavební úpravy městského sportovního a rekreačního areálu pro konání ME
U21 v roce 2015
8. Nepeněžitý vklad vodohospodářské infrastruktury města do společnosti SVK,
a.s.
9. Dopravní obslužnost na území Zlínského kraje
10. Zajištění městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti
11. OZV města Uh. Hradiště - Provozní řád pro užívání veřejných boxů na kola
v majetku a správě města Uh. Hradiště
12. OZV č.1/2014, kterou se ruší OZV č. 3/2001 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti.
13. Návrh na udělení Ceny města za rok 2013
14. Diskuse
15. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1429/89/RM/2014 Změna v komisi rady města
I. odvolává
pana JUDr. Zdeňka Žambocha, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
nominovaného volební stranou KSČM, z funkce člena místní komise Mařatice.
II. jmenuje
paní Blanku Rosůlkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nominovanou
volební stranou KSČM, do funkce členky místní komise Mařatice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

