PŘEHLED USNESENÍ
57. schůze Rady města
konané dne 25.4.2017

935/57/RM/2017 Zahájení a schválení programu 57. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 57. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
936/57/RM/2017 Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
odstoupení města Uherské Hradiště od smlouvy o dílo uzavřené dne 20.10.2009 se
společností UNISTAV a.s., IČ 00531766, jíž právním nástupcem je společnost UNISTAV
CONSTRUCTION a.s., IČ 03902447, sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, na
zhotovení stavby "Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště" a jejích dodatků, dle
návrhu právního zástupce města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
937/57/RM/2017 Zpráva o činnosti a hospodaření MIC a ICM za rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra a Informačního centra pro
mládež za rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
938/57/RM/2017 Provoz mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2017
I. Rada města bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
939/57/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na části pozemků (dle přesné specifikace částí
pozemků v důvodové zprávě) o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,
v k.ú. Mařatice, v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, v k.ú. Sady a v k.ú. Míkovice nad
Olšavou, České poště, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983,
s výší nájmu 1 000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu určitou 5 let ode dne
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podpisu smlouvy, za účelem umístění poštovních schrán pro ukládání poštovního
materiálu
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků (dle přesné
specifikace částí pozemků v důvodové zprávě) o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště, v k.ú. Mařatice, v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, v k.ú. Sady a v k.ú.
Míkovice nad Olšavou, České poště, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ 471 14 983, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy, za účelem umístění
poštovních schrán pro vhoz dopisních zásilek
3. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "UTB - Vybudování chemické laboratoře ve
3. NP objektu UH1" v prostorách č. 2.28 o výměře 19,02 m2, č. 3.09 o výměře 9,30 m2,
č. 3.10 o výměře 79,25 m2, č. 3.49 o výměře 12,69 m2, umístěných ve II. a III. NP
budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521, dle návrhu smlouvy uvedeného
v důvodové zprávě
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.28 o výměře
15,94 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské
Hradiště, paní MUDr. Petře Matějíčkové, 687 09 Boršice 170, IČ 484 91 756, s výší
nájmu 2 100 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem
DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší
o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
provozování ordinace zubního lékaře
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.01 o výměře
2,39 m2, č. 1.02 o výměře 1,98 m2, č. 1.03 o výměře 24,37 m2, č. 1.04 o výměře 7,92 m2,
č. 1.05 o výměře 5,67 m2, č. 1.06 o výměře 3,78 m2, č. 1.07 o výměře 1,80 m2 a č. 1.08
o výměře 1,20 m2, vše o celkové výměře 49,11 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 520,
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, která je součástí pozemku st. p. č. 855/14
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, paní Jarmile Benadové, Louky 464, 686 01 Uherské
Hradiště - Jarošov, IČ 041 50 562, s výší nájmu 700 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost
do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem základních zásobovacích služeb pro
obyvatelstvo
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.18 o výměře
81,45 m2, č. 1.19 o výměře 3,57 m2, č. 1.20 o výměře 1,67 m2, č. 1.21 o výměře 1,67 m2,
č. 1.22 o výměře 1,26 m2, č. 1.23 o výměře 1,26 m2, č. 1.24 o výměře 8,40 m2, č. 1.25
o výměře 15,73 m2 a č. 1.26 o výměře 7,43 m2, vše o celkové výměře 122,44 m2,
umístěné v I. NP levé části budovy č. p. 24, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 36 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Petře Andrýskové, 687 38 Nedakonice
258, IČ 040 21 827, s výší nájmu 2 200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem prodeje bytových doplňků
7. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20.12.1999, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2014, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.08.2015, týkající
se pronájmu prostoru č. 19 (nyní č. 3.17) o výměře 17,95 m2, umístěného ve III. NP
budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
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Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve Českým
Červeným křížem, Oblastním spolkem ČČK Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293,
686 56 Uherské Hradiště, IČ 004 26 385, nyní Oblastní spolek ČČK Uherské Hradiště,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 004 26 385, spočívající v úpravě
výměry stávajícího pronajímaného prostoru č. 3.17 z 17,95 m2 na 18,10 m2 a v započtení
nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí,
Uherské Hradiště
8. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.07.2012, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, týkající se pronájmu prostor č. 0.08 o výměře
12,64 m2, č. 0.09 o výměře 11,61 m2, umístěných v I. PP a pronájmu prostor č. 3.13
o výměře 19,26 m2, č. 3.14 o výměře 29,76 m2, umístěných ve III. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú.
Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve Sh ČMS - okresním sdružením hasičů
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 653 25 591, nyní
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 653 25 591, spočívající v rozšíření předmětu nájmu o prostor č. 3.15
o výměře 2,83 m2, umístěný ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště, v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor č. 0.08 z 12,64 m2 na 12,21
m2, č. 0.09 z 11,61 m2 na 13,50 m2, č. 3.13 z 19,26 m2 na 19,93 m2, č. 3.14 z 29,76 m2
na 30,53 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště
9. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.05.2004, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.05.2013, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 01.12.2014, týkající
se pronájmu prostor č. 3.02 o výměře 11,54 m2, č. 3.03 o výměře 10,33 m2, č. 3.04
o výměře 13,23 m2, umístěných ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a dříve panem Robertem Šimčíkem, 28. října 985, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 704 20 700, nyní Mgr. Robert Šimčík, MBA, 28. října 985, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 704 20 700, spočívající v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor
č. 3.02 z 11,54 m2 na 11,94 m2, č. 3.03 z 10,33 m2 na 10,82 m2, č. 3.04 z 13,23 m2 na
14,28 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště
10. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 21.01.1991, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 30.12.2014, týkající se pronájmu prostoru č. 0.05 o výměře 20,15 m2, umístěného
v I. PP a prostor č. 1.08 o výměře 25,37 m2, č. 1.09 o výměře 13,16 m2, č. 1.10 o výměře
11,92 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem Uherské
Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 677 77 872, spočívající
v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 0.05 o výměře původně 20,15 m2, nyní 20,73 m2,
umístěný v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, v úpravě výměr
stávajících pronajímaných prostor č. 1.08 z 25,37 m2 na 18,24 m2, č. 1.09 z 13,16 m2 na
13,55 m2, č. 1.10 z 11,92 m2 na 12,31 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu
nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
11. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 08.04.2013, ve
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znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, týkající se pronájmu prostoru č. 1.15 o výměře
17,29 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625,
767 01 Kroměříž, IČ 293 14 747, spočívající v úpravě výměry stávajícího pronajatého
prostoru č. 1.15 z 17,29 m2 na 17,93 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu
nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště
12. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.10.1996, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.1996, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 22.11.1999, ve znění
Dodatku č. 3 ze dne 26.01.2010, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 30.03.2012, ve znění
Dodatku č. 5 ze dne 15.12.2014, týkající se pronájmu prostoru č. 0.18 o výměře 11,83
m2, umístěného v I. PP a pronájmu prostor č. 1.16 o výměře 16,61 m2 a č. 1.17 o výměře
16,44 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a Českou stranou sociálně demokratickou, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, IČ 004 09 171, spočívající v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor
č. 0.18 z 11,83 m2 na 14,90 m2, č. 1.16 z 16,61 m2 na 17,37 m2 a č. 1.17 z 16,44 m2 na
17,07 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště
13. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.04.2011, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, týkající se pronájmu prostoru č. 3.10 o výměře
28,64 m2, umístěného ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě, dříve Masarykovo náměstí 21, 686 70 Uherské Hradiště, nyní Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 750 40 425, spočívající v úpravě výměry
stávajícího pronajatého prostoru č. 3.10 z 28,64 m2 na 24,32 m2 a v započtení nákladů
na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště
14. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 01.07.2016, týkající se
pronájmu prostor č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č. 1.13 o výměře
2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2, umístěných v I. NP
budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a RSH - realitní
společností, a.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 290 56 349,
dohodou ke dni 30.06.2017
15. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 9/2013/R ze dne 25.11.2013, týkající
se pronájmu prostoru č. 2.25a o výměře 24,28 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p.
1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5
v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Petrem Koběrským, Slovácká 1711,
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ 020 84 694, dohodou ke dni 30.06.2017
16. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřídit a provozovat na pozemku p. č. 906/5 nadzemní regulační stanici plynu
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a v právu strpět uložení přístupových ploch a vydlážděné plochy u regulační stanice
plynu, včetně práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním regulační stanice plynu
a vydlážděné přístupové plochy a vydlážděné plochy u regulační stanice plynu na částech
pozemků p. č. 856/7, p. č. 906/1, p. č. 906/4 a p. č. 906/5 tak, jak je vymezeno
v geometrickém plánu č. 873-207/2016, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, pro
oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za
jednorázovou náhradu ve výši 16 240 Kč dle znaleckého posudku č. 1529/93/16, na dobu
neurčitou
17. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřídit a provozovat na pozemku st. p. č. 1666 nadzemní regulační stanici plynu
a v právu strpět uložení přístupových ploch a vydlážděné plochy u regulační stanice
plynu, včetně práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním regulační stanice plynu
a vydlážděné přístupové plochy a vydlážděné plochy u regulační stanice plynu na
částech pozemků st. p. č. 1666 a p. č. 3023/23 tak, jak je vymezeno v geometrickém
plánu č. 2755-209/2016, vše v k.ú. Mařatice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za jednorázovou náhradu ve výši
14 580 Kč dle znaleckého posudku č. 1527/91/16, na dobu neurčitou
18. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřídit a provozovat na pozemku st. p. č. 1232 nadzemní regulační stanici plynu
a v právu strpět uložení přístupových ploch a vydlážděné plochy u regulační stanice
plynu, včetně práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním regulační stanice plynu
a vydlážděné přístupové plochy a vydlážděné plochy u regulační stanice plynu na částech
pozemků st. p. č. 1232 a p. č. 800/399 tak, jak je vymezeno v geometrickém plánu
č. 2754-208/2016, vše v k.ú. Mařatice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za jednorázovou náhradu ve výši 29 115 Kč dle
znaleckého posudku č. 1530/94/16, na dobu neurčitou
19. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy - umístění zemního kabelového vedení NN včetně uzemnění v celkové délce
cca 200 bm do-na části pozemků p. č. 741/4, p. č. 741/6, p. č. 743/1 a p. č. 1396, vše
v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem
její obnovy, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech
stanovených zákonem
20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy - umístění zemního kabelového vedení NN včetně uzemnění v celkové délce
cca 4 bm do-na část pozemku p. č. 3002/85 v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
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Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH , jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem
21. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy - umístění zemního kabelového vedení NN včetně uzemnění v celkové délce
cca 48 bm do-na části pozemků p. č. 3000/117 a p. č. 3000/229, oba v k.ú. Mařatice,
včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH,
jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
II. Rada města neschvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.18 o výměře
81,45 m2, č. 1.19 o výměře 3,57 m2, č. 1.20 o výměře 1,67 m2, č. 1.21 o výměře 1,67 m2,
č. 1.22 o výměře 1,26 m2, č. 1.23 o výměře 1,26 m2, č. 1.24 o výměře 8,40 m2, č. 1.25
o výměře 15,73 m2 a č. 1.26 o výměře 7,43 m2, vše o celkové výměře 122,44 m2,
umístěné v I. NP levé části budovy č. p. 24, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 36 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Casa Mia collection s.r.o., Jiřího
z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 255 61 618, s výší nájmu 2 130 Kč/m2/rok +
aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
maloobchodu se značkovými doplňky do interiéru
III. Rada města ruší
1. usnesení č. 869/51/RM/2017/Veřejný ze dne 07.02.2017 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.08 o výměře
26,80 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Aleně Potrusilové, Školní
921, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 130 85 026, s výší nájmu 1 000 Kč/m2/rok, stane-li
se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto
skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení knihařské dílny
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na vodovodní a kanalizační řady: vodovodní
řady - "V" na ulici Slovácká, "V 2" na ulici Verbířská, "V 2a" na ulici Kosecká, "V 2b" na
ulici Pastýrna, přeložku vodovodu na ulici Města Mayen, kanalizační stoky - "AX - 16b"
na ulici Verbířské, "AIX - 1a - 1" na ulici Slovácké, "AIX - 1b - 1" na ulici Hudecké,
"AIX - 4b" na ulici Hudecké, "AIX - 4b - 1" na ulici Hudecké, "AIX - 4b - 2" na ulici
Hudecké, "AX - 19" na ulici Pastýrna, "AX - 18" na ulici Verbířské, "AX - 19a" na ulici
Pastýrna, "AX - 20" na ulici Pastýrna, "AX - 21" na ulici Pastýrna, od společnosti
Residence Kasárna, s.r.o., U Michelského lesa 1267, Michle, 140 00 Praha 4,
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IČ 278 77 892, za celkovou kupní cenu 1 645 000 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
940/57/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města bere na vědomí
1. námitky paní V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ze
dne 18.04.2017 ke zveřejněnému záměru města č. j. 65/venkovní posezení/2017, týkající
se pronájmu části pozemku p. č. 653/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za
účelem umístění a provozování venkovního posezení před provozovnou Dobré pivo
v budově č. p. 46
II. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/1 o výměře 24 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště, společnosti BARAN Beer s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha
4, IČ 054 16 884, s celkovou výší nájmu 15 360 Kč/doba pronájmu, na dobu určitou od
01.05.2017 do 28.10.2017, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před
provozovnou Dobré pivo v budově č. p. 46
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
941/57/RM/2017 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku st. p. č. 1604/2 o celkové výměře 164 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za
kupní cenu v minimální výši 2 000 Kč/m2
2. výpůjčku částí pozemku p. č. 974/1 o výměře cca 12,1 m2 a o výměře cca 31,8 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště
3. pronájem části pozemku p. č. 410/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
4. pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.08 o výměře
26,23 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště
5. pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 1.35 o výměře 7,42 m2,
umístěného v I. NP budovy č. p. 24, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 36 v k.ú. Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2015/756/SMM ze dne 07.12.2015, týkající
se pronájmu části pozemku p. č. 694/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a paní Marcelou Bábkovou, Nová 1085, 763 02 Zlín - Malenovice,
IČ 042 81 039, spočívající v úpravě čl. III. Doba nájmu a nájemné, a to ve snížení výše
nájemného z částky 10 000 Kč/rok na částku 7 000 Kč/rok
2. pronájem části pozemku p. č. 423/3 o výměře cca 280 m2 a části pozemku p. č. 789/3
o výměře cca 20 m2, oba v k.ú. Sady
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3. pronájem části pozemku p. č. 423/3 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Sady
4. výpůjčku části pozemku p. č. 423/3 o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Sady
5. výpůjčku části pozemku p. č. 410/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
942/57/RM/2017 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. směnu části pozemku původní p. č. 2055/10 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2787-49/2016
nově vzniklý pozemek p. č. 2055/11 o celkové výměře 17 m2) a části pozemku původní
p. č. 3023/81 o výměře 10 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 nově vzniklý pozemek p. č.
3023/155 o celkové výměře 10 m2), oba v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 za původní
pozemek p. č. 437/144 o výměře 46 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 díl označený jako "d"
o výměře 46 m2) a část pozemku původní p. č. 437/43 o výměře 1 m2 (dle GP č. 278749/2016 díl označený jako "c" o výměře 1 m2, díly "c" a "d" sloučeny do pozemku
p. č. 437/144 o výměře 47 m2), vše v k.ú. Mařatice, v podílovém vlastnictví pana L. S.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ - podíl 9/20, paní A. S.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ - podíl 9/20 a paní M.
S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - podíl 1/10
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
943/57/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu Regenerace veřejné zeleně - Mariánské
náměstí - Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Regenerace veřejné zeleně Mariánské náměstí - Uherské Hradiště", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek
dle zákona.
Vybraný účastník: FLORSTYL s.r.o., IČ 607 31 346, se sídlem Panská
25, 686 04 Kunovice, s nabídkovou cenou 279.832 Kč bez DPH, 338.597 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem FLORSTYL s.r.o., IČ 607 31 346, dle
přílohy.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
944/57/RM/2017 Změna počtu zaměstnanců
I. Rada města stanovuje
s účinností od 26.04.2017 celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do
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městského úřadu na 240.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
945/57/RM/2017 Žádosti notáře Mgr. Bohumila Kunce
I. Rada města navrhuje
likvidaci dědictví:
1. v dědickém řízení vedeném pod sp. zn. 21 D 2164/2013 po ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. V dědickém řízení vedeném pod sp. zn. 21 D 225/2013 po ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░
3. V dědickém řízení vedeném pod sp. zn. 21 D 1009/2012 po ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
946/57/RM/2017 Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a Českoněmeckým fondem budoucnosti, nadačním fondem, IČ 67776841, se sídlem Praha 1, Železná
24, PSČ 110 00.
Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku městu Uherské Hradiště na projekt Česko německé kulturní dny Uherské Hradiště - Mayen 2017 do výše 115.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
947/57/RM/2017 Smlouva o výpůjčce - Synot Auto
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, se sídlem
Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště a společností Synot Auto, a.s., IČ 255 36 338, se
sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, dle přílohy.
Předmětem smlouvy jsou podmínky bezplatného poskytnutí vozidla BMW i3 pro využití
Městskou policií Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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948/57/RM/2017 Asistent prevence kriminality
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. UHA-VZ-23/2015 ze dne 13.11.2015 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, IČ 00291471 a Úřadem práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy.
2. uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. UHA-VZ-24/2015 ze dne 13.11.2015 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, IČ 00291471 a Úřadem práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy.
Předmětem dodatků č. 2 k oběma smlouvám je prodloužení období poskytování dotačního
příspěvku na vytvořená pracovní místa do 31.10.2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
949/57/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "REKONSTRUKCE
TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV" provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek
dle zákona.
Vybraný účastník: GSR s.r.o., IČ: 26908387, J. E. Purkyně, 686 06 Uherské Hradiště,
s nabídkovou cenou 2.190.080 Kč bez DPH, 2.649.997 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem GSR s.r.o., IČ: 26908387, v souladu
s obchodními podmínkami.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným účastníkem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou
o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
950/57/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: HAPPY LINE
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace
pod názvem "HAPPY LINE" provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle
zákona.
Vybraný účastník RAVI s.r.o., IČ:29188873, 687 13 Březolupy 247, s nabídkovou
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cenou 649.000 Kč bez DPH, 785.290 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem RAVI s.r.o., IČ:29188873, v souladu
s obchodními podmínkami.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným účastníkem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou
o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
951/57/RM/2017 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Stavební úpravy objektu MŠ, ZŠ
Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Vyloučení účastníka DMC CZ, s.r.o., IČ:25574710, Hvězdová 13, 602 00 Brno z účasti
v zadávacím řízení na stavební práce "Stavební úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č.p.
961 Uherské Hradiště" provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, užší řízení, neboť neprokázal splnění kvalifikace.
2. Výsledek posouzení kvalifikace účastníků, kteří podali žádost o účast a prokázání
kvalifikace v užším řízení na stavební práce "Stavební úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova
č.p. 961 Uherské Hradiště" provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to podle přiloženého Protokolu o posouzení
kvalifikace dodavatelů ze dne 18.04.2017.
3. Odeslání výzvy k podání nabídky účastníkům, kteří podali žádost o účast a prokázali
požadovanou kvalifikaci:
1. 3V & H s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ:46992715
2. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ:46346171
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
952/57/RM/2017 Regenerace sídliště 28. října, Uherské Hradiště - 1. etapa
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Regenerace sídliště 28. října, Uherské
Hradiště - 1. etapa", provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, otevřené řízení.
Vybraný účastník: PORR a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice s nabídkovou cenou 9.338.007,00 Kč bez DPH, 11.298.988,00 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy s vybraným účastníkem PORR a.s., IČ: 43005560, v souladu s návrhem
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
953/57/RM/2017 Záštita města
I. Rada města uděluje
záštitu města 43. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která se koná ve dnech
28. července - 6. srpna 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
954/57/RM/2017 Schválení zahraniční služební cesty
I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu do partnerského města Bridgwater (Anglie) ve dnech
2. - 5. 11. 2017 pro delegaci města ve složení: starosta města Ing. Stanislav Blaha,
místostarosta města Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta města PhDr. Ivo Frolec, uvolněný
člen rady města František Elfmark, DiS., tajemník MěÚ Mgr. Josef Botek, vedoucí útvaru
kanceláře starosty Ing. Dagmar Vacková, včetně úhrady nákladů na dopravu, stravné,
pojištění léčebných výloh a kapesné ve výši 40 % stravného.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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