PŘEHLED USNESENÍ
59. schůze Rady města
konané dne 30.5.2017

957/59/RM/2017 Zahájení a schválení programu 59. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 59. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
958/59/RM/2017 Rozbory hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2016.
II. Rada města schvaluje
1. účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 příspěvkovými organizacemi: Klub kultury
Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 00092100,
Městská kina Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951,
IČ 00836265, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Tyršovo náměstí 480, IČ 00094846, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 714, IČ 00092118, Senior centrum UH, p.o.,
se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 1243, IČ 70819173, Sportoviště města Uherské
Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 860, IČ 71234187, Aquapark Uherské
Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Sportovní 1214, IČ 71234187, Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská
943, IČ 70993360, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí
350, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ 70436070, Základní
škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072,
IČ 70436177, Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Sportovní 777, IČ 70435651, Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Větrná 1063, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Větrná 1063, IČ 70436169,
Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, IČ: 70993343, Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se sídlem Uherské Hradiště-Jarošov,
Pivovarská 200, IČ 70993327, Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494,
p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 494, IČ 75089602.
2. Dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 a jejich
rozdělení do fondů: viz. příloha č. 1.
3. Výplatu odměny ředitelům/ce příspěvkových organizací Klub kultury Uherské Hradiště,
p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 00092100, Městská kina Uherské
Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951, IČ 00836265, Slovácké
divadlo Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 480,
IČ 00094846, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
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Velehradská třída 714, IČ 00092118, Senior centrum UH, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Kollárova 1243, IČ 70819173, Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště, Stonky 860, IČ 71234187, Aquapark Uherské Hradiště, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště, Sportovní 1214, IČ 71234187, za rok 2016 dle předloženého
návrhu.
4. Výplatu odměny ředitelům/kám příspěvkových organizací Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
IČ 70993360, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ 70436070, Základní škola,
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072,
IČ 70436177, Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Sportovní 777, IČ 70435651, Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Větrná 1063, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Větrná 1063, IČ 70436169,
Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště- Mařatice, 1. máje 55, IČ: 70993343, Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se sídlem Uherské Hradiště-Jarošov,
Pivovarská 200, IČ 70993327, Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494,
p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 494, IČ 75089602, dle předloženého návrhu.
5. Změnu platu od 1.6.2017 ředitelce příspěvkové organizace Senior centrum UH, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 1243, IČ 70819173, dle předloženého návrhu.
6. Změnu platu od 1.9.2017 ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka,
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje
55, IČ: 70993343, a řediteli příspěvkové organizace Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, IČ 7043607, dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
959/59/RM/2017 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. Rada města bere na vědomí
písemné sdělení o ověření účetní závěrky společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Studentské
náměstí 1535, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27680657, k 31.12.2016 a informace
o nápravě závěru auditora.
II. Rada města schvaluje
1. Hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Studentské náměstí 1535, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 27680657, za rok 2016.
2. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu účetní závěrky, Přiznání daně z příjmů
právnických osob společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Studentské náměstí 1535,
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27680657, za rok 2016 a Zprávu společnosti
EDUHA, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy důvodové zprávy.
3. Vypořádání hospodářského výsledku ve výši 483 033,-- vytvořeného za rok 2016 takto:
a) příděl do rezervního fondu ve výši 24 150,-- Kč,
b) příděl do investičního fondu ve výši 24 150,-- Kč,
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c) příděl do sociálního fondu ve výši 434 733,-- Kč.
4. Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Studentské náměstí 1535, Mařatice, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 27680657, Ing. Stanislavu Gabrielovi mimořádnou odměnu za rok
2016 dle návrhu předloženého předsedou dozorčí rady.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
960/59/RM/2017 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2016
I. Rada města schvaluje
1. Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2016, závěry z jednání
Škodní komise a Hlavní inventarizační komise v roce 2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2016, a to bez výhrad.
2. Se "Závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za
období od 1.1.2016 do 31.12.2016", uvedenými ve Zprávě nezávislého auditora,
a s přijetím opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které nemají
závažnost nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. c) zákona č.420/2004 Sb., uvedených
v důvodové zprávě.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2016 a účetní závěrku města k 31.12.2016.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 219 pohledávek z přenesené působnosti v celkové
výši 673 073,27 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
961/59/RM/2017 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
962/59/RM/2017 Rozpočtové opatření města č. 05/2017 a 06/2017
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu II.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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963/59/RM/2017 Rozpočtové opatření města č. 05/2017 a 06/2017
I. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti spolku Přátelé zpětné vazby z. s., IČ 22739394, se sídlem Uherské Hradiště Míkovice, Na Příkopě 127, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na "nákup
materiálu pro odhlučnění zkušebny umístěné v Kulturním domě Sady" z důvodu
nesplnění cíle dotačního programu "Individuální dotace".
2. Žádosti spolku Přátelé zpětné vazby z. s., IČ 22739394, se sídlem Uherské Hradiště Míkovice, Na Příkopě 127, o poskytnutí speciální neinvestiční dotace na "nákup materiálu
pro odhlučnění zkušebny umístěné v Kulturním domě Sady" z důvodu nevyhlášení
"Speciálního programu", na nějž se žádost odvolává, a účelu použití dotace shodném
s účelem uvedeným v žádosti tohoto spolku o "Individuální dotaci".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
964/59/RM/2017 Rozpočtové opatření města č. 05/2017 a 06/2017
I. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti církevní právnické osoby Oblastní charita Červený Kostelec, IČ 48623814, se
sídlem Červený Kostelec, 5. května 1170, o poskytnutí neinvestiční dotace na
"profesionální a laskavou péči o nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní" z důvodu
nesouladu s kontextem systému podporování sociálních služeb ve městě Uherské Hradiště.
II. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 05/2017 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2017 se zvyšují o 19 610 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2017, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha usnesení č. 1.
3. Příspěvkové organizaci Městská kina Uherské Hradiště, IČ 00836265, se sídlem Uherské
Hradiště, náměstí Míru 951, změnu odpisového plánu pro rok 2017 ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 70436177, se
sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, realizaci akce odhlučnění dvou učeben a školní
jídelny ve výši 600 tis. Kč, hrazenou z investičního fondu příspěvkové organizace za
podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené
organizace.
5. Agrární komoře Uherské Hradiště, IČ 49434438, se sídlem 68601 Uherské Hradiště,
Svatoplukova 346, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč, účelově určené na
soutěž "TOP Víno Slovácka 2017" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
6. Spolku ONKA, z.s., IČ 22680446, se sídlem 61300 Brno - Černá Pole, Černopolní 212/9,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč, účelově určené na projekt "Pro ONKA na
kole" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 05/2017, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské
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Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 06/2017 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok
2017 má tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 2.
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. Žádosti Františka Všetičky, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , o poskytnutí neinvestiční dotace
na román Zvoňte zvony z důvodu nesplnění cíle dotačního programu "Individuální
dotace".
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
965/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. návrh na oddělené hlasování o bodu II.
2. návrh na oddělené hlasování o bodu V., který je doplněn na návrh předkladatele o bod 6).
Jedná se o přesun znění textu bodu VIII. 1) původního návrhu usnesení s vypuštěním
výrazu "z důvodu neobdržení nabídky".
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
966/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory nesloužící podnikání
č. 1.51 o výměře 13,55 m2 a č. 1.52 o výměře 15,50 m2, vše o celkové výměře 29,05 m2,
umístěné v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 182 a st. p. č 183 v k.ú. Uherské Hradiště, Domu dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p.o., J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 750 89 602, na dobu určitou 1 roku ode dne podpisu smlouvy, za účelem zřízení
a provozování otevřeného klubu pro mládež
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
967/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 3270 o výměře
66 m2 (dle GP č. 2767-288/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3270/5 o celkové výměře
66 m2) a na část pozemku původní p. č. 3270 o výměře 20 m2 (dle GP č. 2767-288/2016
nově vzniklý pozemek p. č. 3270/6 o celkové výměře 20 m2), vše v k.ú. Mařatice,
manželům Ing. H. a Ing. P. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; za kupní cenu 2 000 Kč/m2 + aktuální sazba
DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
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a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí kupující
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 793/11
o výměře 263 m2 (dle GP č. 935-11/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 793/33 o celkové
výměře 263 m2) v k.ú. Sady, společnosti Samospráva nemovitostí Prakšice s.r.o.,
Stolařská 490, 688 01 Uherský Brod, IČ 292 85 551, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 +
aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí a vypracování geometrického plánu uhradí kupující
3. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 476/54
o výměře 71 m2 (dle GP č. 936-22/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 476/80 o celkové
výměře 71 m2) v k.ú. Sady, od manželů V. a L. P.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že
správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
Uherské Hradiště a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí prodávající
4. nabytí zastávky MHD - přístřešku "Mařatice - hřbitov" na pozemku p. č. 2068/8 v k.ú.
Mařatice, zastávky MHD - přístřešku "Vésky - horní konec" na pozemku p. č. 559/3 v k.ú.
Vésky, zastávky MHD - přístřešku "Mařatice - dolní konec" na pozemku p. č. 399/30
v k.ú. Mařatice a zastávky MHD - přístřešku "Vésky - střed" na pozemku p. č. 560/1 v k.ú.
Vésky, od společnosti mmcité 1 a.s., č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za
celkovou kupní cenu 204 318 Kč + aktuální sazba DPH
5. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby (parkovací stání,
zatravněné plochy, chodníky) vybudované v rámci stavby "Bytový dům Východ" na
částech pozemků p. č. 3139/1, p. č. 3061/1 a p. č. 3061/12 (dle přesné specifikace částí
pozemků uvedené v důvodové zprávě), vše v k.ú. Mařatice, od společnosti Real16
Creation s.r.o., Pivovarská 273, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 046 62 288, za
celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH
6. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3000/117 o výměře cca
14 m2 a na části pozemku p. č. 3000/290 o výměře cca 26 m2 a o výměře cca 30 m2, oba
v k.ú. Mařatice, za kupní cenu v minimální výši 2 500 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
968/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 1699 o výměře 400 m2 a na část
pozemku p. č. 1700 o výměře 600 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu
J. M.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , s výší pachtovného
1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou s tím, že pacht
skončí koncem zemědělského pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za účelem
soukromého obhospodařování částí pozemků a ovocných stromů na nich
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 659/2 o výměře
170 m2, na část pozemku p. č. 804/8 o výměře 1 300 m2 a na část pozemku p. č. 804/12
o výměře 150 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o.,
Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 99 895, na dobu určitou do doby
vydání stavebního povolení na stavbu komunikace, případně inženýrských sítí na
pozemcích p. č. 804/8 a p. č. 804/12 v k.ú. Uherské Hradiště, nejdéle však do 31.12.2020,
za účelem vybudování kanalizačního řadu DN 300
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3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce informační tabule o výměře 5,9 m2
(2,8 m x 2,1 m), umístěné na části pozemku p. č. 2048/5 o výměře 1,4 m2 v k.ú. Mařatice,
společnosti Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 292 34 387, na dobu určitou, po dobu činnosti společnosti a současně uděluje
souhlas se změnou informací zobrazovaných na této tabuli
4. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Kněžpole - rekonstrukce mostu přes Březnici"
na části pozemku p. č. 1187/320 o výměře 29 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a na
části pozemku p. č. 1478/1 o výměře 351 m2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, 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, Sady,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.08 o výměře
7,07 m2, č. 1.09 o výměře 2,77 m2, č. 1.12 o výměře 9,90 m2, č. 1.13 o výměře 1,10 m2,
č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,80 m2, č. 1.16 o výměře 1,35 m2, vše
o celkové výměře 25,34 m2, umístěné v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, Fakultě
veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké škole Jagiellońské
v Toruni, s.r.o., Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ 050 45 355, s výší nájmu
200 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální
sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kanceláře
a současně uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti "Fakulta veřejnosprávních
a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o.",
IČ 050 45 355, na adrese Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
6. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2/2015/R ze dne 27.02.2015, týkající
se pronájmu prostor č. 4.01 o výměře 102,53 m2, č. 4.04 o výměře 25,19 m2, č. 4.05
o výměře 72,80 m2, č. 4.06 o výměře 234,07 m2 a č. 4.11 o výměře 3,70 m2, vše
o celkové výměře 438,29 m2, umístěných ve IV. NP budovy č. p. 1532, Studentské
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice,
uzavřené 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, spočívající ve změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá,
a to z doby neurčité, počínaje dnem 01.03.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že
pronájem musí skončit k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou
5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď
podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku
7. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 3/2015/R ze dne 31.08.2015,
týkající se pronájmu prostor č. 4.02 o výměře 58,69 m2, č. 4.03 o výměře 259,28 m2,
č. 4.08 o výměře 69,42 m2, č. 4.09 o výměře 24,79 m2, vše o celkové výměře 412,18 m2,
umístěných ve IV. NP budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice, uzavřené 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, spočívající ve
změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité, počínaje dnem
01.09.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že pronájem musí skončit k 30.06.
příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od
01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být
podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku
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8. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 08.09.2006, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 12.10.2010, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 04.09.2012, ve znění
Dodatku č. 3 ze dne 30.10.2012, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře
3064,77 m2, umístěných v budově původně č. e. 18, nyní č. p. 1532, Studentské náměstí,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice a pronájmu
prostor o celkové výměře 829,70 m2, umístěných v budově původně č. e. 55, nyní
č. p. 1534, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 1831
v k.ú. Mařatice, uzavřené 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, spočívající ve změně čl. II. Doba nájmu, a to
z doby neurčité s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že pronájem bude ukončen vždy
k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet
vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď
musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku
9. 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 kabelového vedení
veřejného osvětlení v délce cca 3,5 bm na části pozemku p. č. 2088/4, v délce cca 30 bm
a umístění 1 ks sloupu VO na částech pozemku p. č. 2088/8, v délce cca 44,5 bm
a umístění 1 ks sloupu VO na částech pozemku p. č. 2088/21, v délce cca 42 bm
a umístění 2 ks sloupu VO na částech pozemku p. č. 2088/23, v délce cca 3,5 bm
a umístění 1 ks sloupu VO na částech pozemku p. č. 2088/24, vše v k.ú. Mařatice, včetně
práva provádět na veřejném osvětlení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění, mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
(jako budoucí oprávněný) a Tenisovým klubem Uherské Hradiště, U Moravy 827,
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 005 58 079 (jako budoucí povinný), na dobu
neurčitou, bezúplatně
10. 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 kabelového vedení veřejného osvětlení v délce cca 4 bm a umístění 1 ks
sloupu veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 2068/2 v k.ú. Mařatice, včetně práva
provádět na veřejném osvětlení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění, mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí
oprávněný)
a Moravským rybářským svazem, z.s., pobočným spolkem Uherské Hradiště, U Moravy
852, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 005 57 323 (jako budoucí povinný), na dobu neurčitou,
bezúplatně
11. uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
pozemku p. č. 2070/6 v k.ú. Mařatice, mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 (jako pronajímatel či budoucí povinný) a městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
(jako nájemce či budoucí oprávněný), dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové
zprávě
12. uzavření smlouvy o vzájemné úpravě poměrů v rámci stavby "VO Uherské Hradiště,
U Moravy, rozšíření", mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
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Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, dle návrhu smlouvy
uvedeného v důvodové zprávě
13. změnu usnesení č. 436/24/RM/2015/Veřejný ze dne 15.12.2015 v odst. I. v bodě 1., a to
následovně:
původní znění:
Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení sestávajícího z plynovodní přípojky v délce cca 6 bm + 1 ks HUP
(hlavního uzávěru plynu) včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů na pozemku st. p. č. 681 o celkové výměře 1.601 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozování a odstraněním plynárenského zařízení, pro
oprávněného 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,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH, 1 000 Kč/m2 (hlavní uzávěr plynu) + aktuální sazba DPH,
s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
nové znění
RM schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení sestávajícího z plynovodní přípojky v délce cca 6 bm a 1 ks HUP
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku
st. p. č. 681 v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupena společností GridServices, s.r.o,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311, za celkovou
jednorázovou náhradu 500 Kč + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou, dle
návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě
II. Rada města uděluje
1. souhlas s postoupením práv a závazků vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 04.06.2001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2014, týkající se pronájmu
nebytového prostoru č. 3 o výměře 32,60 m2 a skladového prostoru o výměře 8,90 m2, vše
o celkové výměře 41,50 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1257 a č. p. 1258,
ul. J. E. Purkyně a č. p. 1259 a č. p. 1260, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemků st. p. č. 2655/1 a st. p. č. 2655/2 v k.ú. Uherské Hradiště, z pana J. V.
a paní M. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ na paní J. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
III. Rada města ruší
1. usnesení č. 828/49/RM/2017/Veřejný ze dne 17.01.2017 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:
Rada města schvaluje ke zveřejnění
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výpůjčku části pozemku p. č. 132/1 o výměře cca 0,8 m2 a o délce cca 9 m, části pozemku
p. č. 151/10 o délce cca 9 m, části pozemku p. č. 1307/1 o výměře cca 0,8 m2 a o délce
cca 2 m, vše v k.ú. Uherské Hradiště a části pozemku p. č. 399/23 o výměře cca 0,8 m2
a o délce cca 15 m v k.ú. Mařatice
2. usnesení č. 828/49/RM/2017/Veřejný ze dne 17.01.2017 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění:
Rada města schvaluje ke zveřejnění
výpůjčku části pozemku p. č. 1325/2 o výměře cca 0,8 m2 a o délce cca 6 m v k.ú.
Uherské Hradiště
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3000/117 o výměře cca
14 m2 a na části pozemku p. č. 3000/290 o výměře cca 26 m2 a o výměře cca 30 m2, oba
v k.ú. Mařatice, společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město,
IČ 037 14 675, za kupní cenu 1 750 Kč/m2
2. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 4475 o celkové výměře 2 177
m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, od paní M. Ch. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 1 800 Kč/m2
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit
1. usnesení č. 259/16/ZM/2017/Veřejný ze dne 27.02.2017 v odst. I. v bodě 9., a to ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
nabytí zastávky MHD "Mařatice - hřbitov" na pozemku p. č. 2068/8 v k.ú. Mařatice,
zastávky MHD "Vésky - horní konec" na pozemku p. č. 559/3 v k.ú. Vésky, zastávky
MHD "Mařatice - dolní konec" na pozemku p. č. 399/30 v k.ú. Mařatice a zastávky MHD
"Vésky - střed" na pozemku p. č. 560/1 v k.ú. Vésky, od společnosti mmcité 1 a.s.,
č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za kupní cenu 1 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
969/59/RM/2017 Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 15/2016/1 ze dne 6.9.2016
I. Rada města schvaluje
1. Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 15/2016/1 uzavřené dne 6.9.2016 mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, jako
"objednatel" a RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 607 24 862, jako
"zhotovitel" na předmět díla "Výměna hlavních vstupních dveří v bytovém domě
č.p. 1257-1260 ul. J.E.Purkyně, Štěpnická v Uherském Hradišti 686 01", dle důvodů
uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
970/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku p. č. 974/1 o výměře
12,1 m2 a o výměře 31,8 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství vlastníků J. Žižky 758,
Uh. Hradiště, Jana Žižky 758, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 292 50 404, na dobu určitou
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po dobu životnosti bytového domu č. p. 758, který je součástí pozemku st. p. č. 982
v k.ú. Uherské Hradiště, za účelem zateplení bytového domu č. p. 758 a rekonstrukce
stávajících venkovních vstupů se zídkou do suterénu
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor nesloužící podnikání č. 1.35 o výměře
7,42 m2, umístěný v I. NP budovy č. p. 24, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 36 v k.ú. Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 687 31 841,
s výší nájmu 50 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem úschovy kol a koloběžek
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.25a o výměře
24,28 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, společnosti Akademie krizového
řízení a managementu, s.r.o., Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,
IČ 050 24 471, s výší nájmu 500 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kanceláře a současně uděluje souhlas
s umístěním sídla společnosti "Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o.",
IČ 050 24 471 na adrese Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
4. ukončení Smlouvy o nájmu výkladního prostoru k umístění reklamy ze dne 01.04.2016,
týkající se pronájmu 1 ks výkladního prostoru, čtvrtého ze vstupu z Masarykova náměstí,
umístěného na budově č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 46, v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností JKP
Corectreal.cz s. r. o., Boršice 90, 687 09 Boršice, IČ 043 77 427, dohodou ke dni
31.07.2017
5. 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 nového kabelového vedení VN v celkové délce cca 180 bm včetně
uzemnění do-na části pozemků p. č. 800/2, p. č. 2063/2, p. č. 2068/8 a p. č. 2068/15, vše
v k.ú. Mařatice, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné
obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, 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,
v rozsahu max. 0,5 m na každou stranu od osy kabelového vedení VN
6. 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 nového kabelového vedení NN v délce cca 60 bm a 1 ks skříně do-na
část pozemku p. č. 568/1 v k.ú. Vésky, včetně práva provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, 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 a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako
časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
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7. 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 nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 161 bm do-na
části pozemků p. č. 192/2, p. č. 192/5, st. p. č. 216 a p. č. 800/3, vše v k.ú. Sady, včetně
práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož
i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
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
8. změnu usnesení č. 939/57/RM/2017/Veřejný ze dne 25.04.2017 v odst. I. v bodě 15., a to
následovně:
původní znění:
Rada města schvaluje
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
nové znění:
Rada města schvaluje
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 31.05.2017
II. Rada města neschvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu výkladního prostoru k umístění reklamy ze dne 01.04.2016,
týkající se pronájmu 1 ks výkladního prostoru, čtvrtého ze vstupu z Masarykova náměstí,
umístěného na budově č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 46, v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností JKP
Corectreal.cz s. r. o., Boršice 90, 687 09 Boršice, IČ 043 77 427, dohodou ke dni
31.05.2017

III. Rada města uděluje
1. souhlas s podnájmem 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, společnosti Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., Zámostní
1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 050 24 471, pro společnost support for
education s.r.o., Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ 021 36 538
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2. souhlas s podnájmem 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, společnosti Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., Zámostní
1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 050 24 471, pro společnost EDU-SCHOOL
CONSULTANT, z.s., Chebská 38/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ 016 03 183
3. souhlas s podnájmem 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, společnosti Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., Zámostní
1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 050 24 471, pro pana Ing. Jiřího Hýska,
Sadová 986, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ 724 20 936
IV. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/546/SMM ze dne 19.07.2004, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 19.11.2007, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.12.2007, ve znění Dodatku č. 3 ze dne
23.03.2009, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 31.03.2009, ve znění Dodatku č. 5 ze dne
05.05.2010, ve znění Dodatku č. 6 ze dne 02.04.2014, týkající se pronájmu prostor
sloužících podnikání č. 2.15 a 2.16 o celkové výměře 74 m2, umístěných ve II. NP budovy
č. p. 1198, Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 25/1
v k.ú. Uherské Hradiště, 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, výpovědí s tím, že pronájem skončí dne 31.07.2017
V. Rada města ruší
1. usnesení č. 785/47/RM/2016/Veřejný ze dne 22.11.2016, v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města schvaluje ke zveřejnění
budoucí pronájem části pozemku p. č. 544/238 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště, za předpokladu nabytí pozemků p. č. 544/238 a p. č. 544/251, oba v k.ú. Uherské
Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště
VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky (dle přesné specifikace pozemků
uvedené v důvodové zprávě) o celkové výměře 881 m2 v k.ú. Mařatice, od společnosti
Bydlení - Kasárna s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840, za
celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického
plánu uhradí společnost Bydlení - Kasárna s.r.o.
2. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na stavby (parkovací stání, chodníky a zeleň)
a mobiliář (lavička a kontejnery) vybudované a umístěné na pozemcích a částech pozemků
(dle přesné specifikace pozemků a částí pozemků uvedené v důvodové zprávě) o celkové
výměře 925 m2 v k.ú. Mařatice, od společnosti Bydlení - Kasárna s.r.o., Prostřední 132,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální
sazba DPH
3. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu "veřejné osvětlení"
(kabelové vedení NN v celkové délce cca 242,7 bm, 12 ks sloupů veřejného osvětlení,
14 ks svítidel veřejného osvětlení) budované v rámci výstavby bytových domů Sluneční
terasy na částech pozemků (dle přesné specifikace částí pozemků uvedené v důvodové
zprávě) v k.ú. Mařatice, od společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03
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Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH, za
předpokladu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu (služebnosti) na části stavby "veřejné osvětlení" umístěné na
pozemcích ve vlastnictví společnosti ST development s.r.o.
4. změnu usnesení č. 259/16/ZM/2017/Veřejný ze dne 27.02.2017 v odst. I. v bodě 7., a to
následovně:
původní znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
směnu a následné uzavření směnné smlouvy na část 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), na část pozemku původní p. č. 3023/81 o výměře 10 m2 (dle GP č. 278749/2016 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 původní p. č. 437/43
o výměře 1 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 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. (Leoše Střižíka, Školní 464, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště) - podíl id. 9/20, paní A. S. (Alžběty Střižíkové, Školní 464, Mařatice, 686 05
Uherské Hradiště) - podíl id. 9/20 a paní M. S. (Marie Střižíkové, Školní 464, Mařatice,
686 05 Uherské Hradiště) - podíl id. 1/10, s doplatkem v celkové výši 7 000 Kč (poměrem
dle velikosti podílů) ve prospěch pana L. S. (Leoše Střižíka), paní A. S. (Alžběty
Střižíkové) a paní M. S. (Marie Střižíkové) s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákona
nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
směnu a následné uzavření směnné smlouvy na část 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), na část pozemku původní p. č. 3023/81 o výměře 10 m2 (dle GP č. 278749/2016 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 původní p. č. 437/43
o výměře 1 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 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. (Leoše Střižíka, Školní 464, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště) - podíl id. 9/20, paní A. S. (Alžběty Střižíkové, Školní 464, Mařatice, 686 05
Uherské Hradiště) - podíl id. 9/20 a paní M. S. (Marie Střižíkové, Školní 464, Mařatice,
686 05 Uherské Hradiště) - podíl id. 1/10, s doplatkem v celkové výši 7 000 Kč (poměrem
dle velikosti podílů) ve prospěch pana L. S. (Leoše Střižíka), paní A. S. (Alžběty
Střižíkové) a paní M. S. (Marie Střižíkové) s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákona
a s podmínkou odstranění zástavního práva na převáděném pozemku a převáděné
části pozemku dle specifikace v GP a návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě

Stránka 14 z 26

5. změnu usnesení č. 277/17/ZM/2017/Veřejný ze dne 10.04.2017 v odst. I. v bodě 3., a to
následovně:
původní znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby vybudované v rámci
stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh. Hradiště" (veřejná parkovací místa,
chodníky, sjezdy a vjezdy, zeleň), na pozemcích a částech pozemků (dle přesné
specifikace pozemků a částí pozemků uvedené v důvodové zprávě) o celkové výměře
cca 988 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00
Brno, IČ 277 17 071, nejpozději do 31.12.2020, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH
nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby vybudované v rámci
stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh. Hradiště" (veřejná parkovací místa,
chodníky, sjezdy a vjezdy, zeleň), na pozemcích a částech pozemků (dle upřesněné
specifikace pozemků a částí pozemků uvedené v důvodové zprávě) o celkové výměře
cca 1 182 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00
Brno, IČ 277 17 071, nejpozději do 31.12.2020, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH
VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit
1. souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
971/59/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města III.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 367/60
o výměře cca 132 m2, na část pozemku p. č. 367/62 o výměře cca 397 m2, na část
pozemku p. č. 367/64 o výměře cca 489 m2, na část pozemku p. č. 367/67 o výměře cca
323 m2, na část pozemku p. č. 367/68 o výměře cca 339 m2, na části pozemku
p. č. 367/113 o celkové výměře cca 133 m2, na části pozemku p. č. 367/114 o celkové
výměře cca 456 m2, na část pozemku p. č. 367/115 o výměře cca 323 m2, na část
pozemku p. č. 367/116 o výměře cca 2 m2 a na část pozemku p. č. 367/117 o výměře cca
23 m2, vše o v celkové výměře cca 2 617 m2, vše v k.ú. Sady, od podílových
spoluvlastníků pana R. U. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ (podíl id. 1/2) a manželů Š. H. a Ing. Z. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (podíl id. 1/2), za
celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město a náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí budoucí prodávající a s tím, že kupní smlouva bude uzavřena
za předpokladu dodání geometrického plánu na rozdělení pozemků budoucími
prodávajícími, dále na základě výzvy ze strany budoucích prodávajících, která bude
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budoucímu kupujícímu doručena nejpozději do 30 dnů od dne převodu pozemků (dle
přesné specifikace pozemků uvedené v důvodové zprávě) do vlastnictví společnosti ST
development s.r.o. v rámci projektu výstavby Q.City, nejpozději však do 31.03.2018
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
972/59/RM/2017 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. budoucí převod pozemku p. č. 862/8 o celkové výměře 3 162 m2 a pozemku p. č. 862/24
o celkové výměře 5 m2, oba v k.ú. Mařatice
2. uzavření Smlouvy o právu provést stavby na částech pozemku p. č. 3139/1 o výměře cca
11 m2 (parkovací stání) a o výměře cca 25,5 m2 (zatravněná plocha), na částech pozemku
p. č. 3061/1 o výměře cca 83,7 m2 (parkovací stání), o výměře cca 12,5 m2 (zatravněná
plocha) a o výměře cca 66,2 m2 (chodník) a na částech pozemku p. č. 3061/12 o výměře
cca 40,80 m2 (parkovací stání), o výměře cca 19,65 m2 (zatravněná plocha) a o výměře
cca 20,30 m2 (chodník), vše v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Real16 Creation s.r.o.,
Pivovarská 273, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 046 62 288
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2009/306/SMM ze dne 30.03.2009,
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 1059/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve občanským sdružením AKROPOLIS, Stará Tenice 1195,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 285 52 709, nyní AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 285 52 709, spočívající ve změně umístění roštové
nájezdové rampy pro kočárky a handicapované osoby ke vchodu do rodinného centra
AKROPOLIS, z.s. v budově č. p. 1195, Stará Tenice, Uherské Hradiště, a to v posunutí
celé konstrukce rampy o 0,2 m od fasády nezateplené budovy č. p. 1195
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012/0723/SMM ze dne 10.09.2012,
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 1059/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve občanským sdružením AKROPOLIS, Stará Tenice 1195,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 285 52 709, nyní AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 285 52 709, spočívající ve změně výměry oplocené plochy
na hraní pro děti umístěné na části pozemku p. č. 1059/1 v k.ú. Uherské Hradiště, a to
z původní výměry cca 300 m2 na výměru cca 295 m2
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 862/8 o celkové výměře 3 162 m2 a pozemku p. č. 862/24
o celkové výměře 5 m2, oba v k.ú. Mařatice
2. převod pozemku p. č. 3000/120 o celkové výměře 145 m2, pozemku p. č. 3000/121
o celkové výměře 99 m2, pozemku p. č. 3000/221 o celkové výměře 97 m2, pozemku
p. č. 3000/222 o celkové výměře 96 m2 a části pozemku p. č. 2054/1 o výměře cca 100
m2, vše v k.ú. Mařatice a pozemku p. č. 367/124 o celkové výměře 107 m2 v k.ú. Sady
3. převod pozemku p. č. 457/1 o celkové výměře 2 528 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
4. směnu části pozemku p. č. 3000/229 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví
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města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
za část pozemku p. č. 3000/226 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví
společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675
5. pronájem části pozemku p. č. 3012/24 o výměře cca 61 m2 v k.ú. Mařatice
6. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu plotu na části pozemku p. č. 3012/24 o výměře
cca 61 m2 v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a manžely Ing. K. K. a Ing. M. K. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
973/59/RM/2017 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 3000/320 o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Mařatice
2. převod části pozemku p. č. 399/30 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Mařatice
3. převod části pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Mařatice
4. pronájem části pozemku p. č. 544/238 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
5. výpůjčku části pozemku p. č. 399/30 o výměře cca 111 m2 v k.ú. Mařatice
6. pronájem 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě o
celkové délce 596 bm, vedeného v trase z budovy č. p. 1217, Velehradská třída, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2460 v k.ú. Uherské Hradiště, do budovy
č. p. 1037, ul. Na Morávce, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 325/1
v k.ú. Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 399/30 o výměře cca 84 m2 v k.ú. Mařatice
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
974/59/RM/2017 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 1+kk, výměře
17,40 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p.č. 131, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce nájemného
v Kč/m2/měsíc, v pořadí s:
1. A.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ;
nabídnutá částka 71,- Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše
nájemného v Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1, výměře
49,20 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 397, ul. Moravní náměstí, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p.č. 554, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce
nájemného v Kč/m2/měsíc, v pořadí s:
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1. A.D a M.D. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ; nabídnutá částka 103,- Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek
nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. J.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;
nabídnutá částka 72,- Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše
nájemného v Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, o velikosti 1+1, výměře
28,51 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 912, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného
47,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše
nájemného) 4.020,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. J.U. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. F.I. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 2+1, výměře
51,29 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 517, ul. Louky, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 855/17, k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, základní výše
nájemného 55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek
měsíční výše nájemného) 8.463,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,
v tomto pořadí:
1. V.Č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. V.S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
5. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1, výměře
35,88 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 517, ul. Louky, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 855/17, k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, základní výše
nájemného 55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek
měsíční výše nájemného) 5.919,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,
v tomto pořadí:
1. M.V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. M.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░
6. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, výměře
35,88 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 519, ul. Louky, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 855/15, k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, základní
výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek
měsíční výše nájemného) 5.919,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,
v tomto pořadí:
1. E.M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. M.B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
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7. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 2 pro příjmově
vymezené osoby, o velikosti 2+kk, výměře 53,90 m2, umístěný v I. NP bytového domu
č.p. 1275, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4,
k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 36,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy
(výměry), výše jistoty 4.500,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto
pořadí:
1. J.D. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. L.Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
8. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 pro příjmově vymezené soby, o velikosti 1+1,
výměře 44,60 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 1277, ul. Štefánikova, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské Hradiště, s D.F. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nájemní
smlouva bude uzavřena podle podmínek uvedených v důvodové zprávě, na dobu 2 let,
základní výše nájemného je 36,- Kč/m2/měsíc.
9. Výši nájemného za pronájem bytu s platností od 01.07.2017, při uzavírání nové nájemní
smlouvy s novým nájemcem na byt, dle zveřejněného záměru města na nájem bytu a také
v případě opakovaného uzavírání nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem na dobu
určitou, z důvodu předcházejícího dluhu na nájemném a službách spojených s bydlením,
takto:
•

Výše nájemného činí 52,- Kč/m2/měsíc v bytech, které se nacházejí v těchto
bytových domech: č.p. 721, ul. Mojmírova; č.p. 727 ul. Lechova; č.p. 744,
ul. Jana Žižky; č.p. 745 ul. Jana Žižky; č. p. 1059, ul. Štěpnická a č.p. 1185,
ul. Štěpnická.

•

Výše nájemného činí 67,- Kč/m2/měsíc v bytech, které se nacházejí
v rekonstruovaných bytových domech: č.p. 107, ul. Otakarova; č.p. 208, Leoše
Janáčka; č.p. 371, ul. Jana Blahoslava; č.p. 372, ul. Jana Lucemburského;
č.p. 373 ul. Jana Blahoslava, č.p. 396, Svatojiřské nábřeží; č.p. 397, Moravní
náměstí; č.p. 404, ul. Kollárova; č.p. 405, ul. Kollárova, č.p. 503 ul. Rostislavova,
č.p. 514, ul. Dukelských Hrdinů a č. p. 1271, Zelný Trh.

•

Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc v bytech, které se nacházejí v ostatních
bytových domech, v majetku města Uherské Hradiště, mimo byty vystavěné
nebo rekonstruované s pomocí dotací.

Toto zvýšení nájemného se netýká bytů, u kterých se výše nájemného soutěží.
10. Zvýšení nájemného z bytu, u nájemních smluv uzavřených podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění; o průměrnou roční míru inflace, vyjádřenou
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která za rok 2016 činila
0,7 %; a to od 1. 7. 2017.
Zvýšení nájemného se týká všech nájemních smluv s inflační doložkou v souladu
s bodem IV. nájemních smluv, které jsou uzavírány podle Postupu pro nakládání
s bytovým fondem města podle zákona
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
975/59/RM/2017 Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště 2017 - 2026
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště na období let 2017 - 2026, dle
přiloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
976/59/RM/2017 Provozní řád rozhledny na Rovnině
I. Rada města schvaluje
provozní řád rozhledny na Rovnině v Uherském Hradišti, účinný od 01.07.2017, dle
přiloženého návrhu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Uherské
Hradiště č. 4/2003, kterou se vydává provozní řád rozhledny na Rovnině v Uherském
Hradišti, a to s účinností od 01.07.2017, dle přiloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
977/59/RM/2017 Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 47
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 47 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy, jako veřejné služby
na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město mezi městem Uherské Hradiště,
IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ
68601, městem Kunovice, IČ 00567892, DIČ CZ00567892, se sídlem Kunovice, nám.
Svobody 361, PSČ 686 04, městem Staré Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, se sídlem
Staré Město, nám. Hrdinů 100, PSČ 686 03 a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IČ
27752968, DIČ CZ27752968, se sídlem Uherské Hradiště, Malinovského 874, PSČ 686 19 ,
a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD. Cena plnění je
1.615.700,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
978/59/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu "Velkoplošné opravy místních komunikací
v Uherském Hradišti"
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Velkoplošné opravy
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místních komunikací v Uherském Hradišti" provedené podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání
veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: firma STRABAG a.s., IČ 60838744, sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5 s nabídkovou cenou 2.598.793,-Kč bez DPH, 3.144.540,-Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem firma STRABAG a.s., IČ 60838744.
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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
979/59/RM/2017 Smlouvy o připojení k distribuční soustavě - "Parkování a úpravy prostor
u hřbitova Mařatice"
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí
č. 12260343 pro kamerový bod mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01
a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 280 85 400, DIČ CZ28084400, a to dle přílohy.
2. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12260203 pro veřejné osvětlení mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01
a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 280 85 400, DIČ CZ28084400, a to dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
980/59/RM/2017 Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů
Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města
Uherské Hradiště dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
981/59/RM/2017 Smlouva o spolupráci se společností Dial Telecom, a. s.
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601
a společností Dial Telecom, a. s., IČ 28175492, DIČ CZ28175492, se sídlem Praha 8,
Křižíkova 36a/237, PSĆ 18600, a to dle přílohy.
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Předmětem smlouvy je definice principů spolupráce smluvních stran při realizaci pokládky
telekomunikačních kabelů a kabelů veřejného osvětlení a metropolitní sítě v trase ulic
tř. Maršála Malinovského a Větrná.
Ze smlouvy neplyne finanční plnění.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
982/59/RM/2017 Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích - Smlouva o převodu
práv a povinností z územního rozhodnutí
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. 18/2016 na stavbu
Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích - SO 401 Přeložka NN mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471, DIČ:
CZ00291471 a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
983/59/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: OPRAVA CHODNÍKŮ POHŘEBIŠTĚ SADY V
UHERSKÉM HRADIŠTI
I. Rada města schvaluje
1. výsledek veřejné zakázky na stavební práce "OPRAVA CHODNÍKŮ POHŘEBIŠTĚ
SADY V UHERSKÉM HRADIŠTI", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek
dle zákona.
Vybraný účastník: SVS-CORRECT, spol. s.r.o. Bílovice 513, 687 12 Bílovice,
IČ: 25513141 s nabídkovou cenou 2.872.489 Kč bez DPH, 3.475.343 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem SVS-CORRECT, spol. s.r.o.,
IČ: 25513141 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: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
984/59/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: Parkování Štěpnice
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace
pod názvem "Parkování Štěpnice" provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek
dle zákona.
Vybraný účastník: NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova 5559, 760 05 Zlín,
s nabídkovou cenou 540.000 Kč bez DPH, 653.400 Kč včetně DPH.
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2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081,
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: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

985/59/RM/2017 Přeložka plynovodní přípojky plynu a hlavního uzávěru plynu pro MŠ
Komenského v Uherském Hradišti
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400
01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, dle přílohy. Místem přeložky
plynárenského zařízení je stavební parcela č. 681, k.ú. Uherské Hradiště, Komenského
náměstí. Předpokládané náklady města jsou ve výši 77.568 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

986/59/RM/2017 Členství města Uherské Hradiště v Síti kreativních měst UNESCO
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán podpory a rozvoje tradičních řemesel v Uherském Hradišti a jeho regionu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
text žádosti o členství města Uherské Hradiště v Síti kreativních měst UNESCO a její podání
do 16. června 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
987/59/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem, IČ: 70891320, se sídlem ve
Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 a městem Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, a to dle přílohy. Předmětem smlouvy je
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 300 tis. Kč na XV. ročník
Slováckých slavností vína a otevřených památek, který se uskuteční v termínu: 8. - 10.
9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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988/59/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti
I. Rada města schvaluje
1. výsledek veřejné zakázky na služby - projektová dokumentace pod názvem "Cyklotrasa
Mojmír v Uherském Hradišti", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle
zákona.
Vybraný účastník: Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 64313743
s nabídkovou cenou 690 414 Kč bez DPH, 828 497 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Ing. Adolfem Jebavým, IČ: 64313743 ,
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: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
989/59/RM/2017 Zpráva o činnosti komisí rady města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise finanční, komise pro oblast vzdělávání a místních komisí za I.
čtvrtletí 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
990/59/RM/2017 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Otevřené brány"
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Otevřené brány" mezi městem Uherské
Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, Bratry františkány v Uherském Hradišti, IČ: 26521024, Mariánské náměstí 200,
686 01 Uherské Hradiště a Zlínským krajem, IČ: 70891320, DIČ: CZ70891320, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy. Předmětem smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce
smluvních stran za účelem zajištění realizace společného projektu Zlínského kraje,
Arcibiskupství olomouckého, Bratry františkány v Uherském Hradišti a města Uherské
Hradiště "Otevřené brány" v roce 2017. Výše neinvestiční dotace města pro Bratry
františkány v Uherském Hradišti činí 6.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
991/59/RM/2017 Smlouva o užívání kamerového systému
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání kamerového systému mezi městem Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště a společností Park
Rochus, o.p.s., IČ 292 34 387, se sídlem Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, dle
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přílohy.
Předmětem smlouvy je bezúplatné užívání kamerového systému ve vlastnictví společnosti
Park Rochus, o.p.s., Uh. Hradiště městem Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
992/59/RM/2017 Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu II. 1)
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
993/59/RM/2017 Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Mařatice, parcela č. 348/50, přidružená k ulici Na
Zápovědi.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: PŘIJATO]
994/59/RM/2017 Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Uherské Hradiště, parcely 169/3, 170/1 a 170/5 přidružené
k ulici Velehradská.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Sady, parcela č. 627/9, přidružená k ulici Na
Jordálce.
2. Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Mařatice, parcely č. 3001/43, 3001/44, 3002/100,
3002/101,3002/114 a 3002/115, přidružená k ulici Na Vyhlídce.
3. Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Sady, parcela č.796/59, přidružená k ulici Na Kopci.
4. Návrh na pořízení změny ÚP v k. ú. Jarošov, parcely č. 1510, 1513/2, 1913, 1488, 1489/2,
1493, 1581/27, 1919, 1476/2,1479,01480,01581/25,1510,01513/2, 1913, 1459, 1460,
1581/20, 1562/1 a 1892, přidružená k ulici V Trpínkách.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
995/59/RM/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy č. 172/2017 o poskytnutí finančních prostředků mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 708 56 508 jako
poskytovatelem dotace a městem Uherské Hradiště se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, jako příjemcem dotace na akci "Uherské Hradiště,
bezbariérová trasa, úsek AN - ul. Františkánská", ve výši max. 1.146.000 Kč, dle
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přiloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
996/59/RM/2017 Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji
města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
997/59/RM/2017 Příprava XVIII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XVIII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 12. června 2017 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Závěrečný účet města za rok 2016 a účetní závěrka k 31.12.2016
Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2017
Rozpočtové opatření města č. 05/2017 a 06/2017
Záměry města
Plán odpadového hospodářství města UH na léta 2017 - 2026
OZV č. 4/2017 o zrušení OZV č. 4/2003, kterou se vydává provozní řád
rozhledny na Rovnině
9. Dodatek č. 47 smlouvy o zajištění MHD
10. Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
11. Prezentace Územní studie Lucemburského ul. - Moravní nám.
12. Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Uh. Hradiště a výborů
Zastupitelstva města Uh. Hradiště
13. Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve
Zpravodaji města Uherské Hradiště
14. Zpráva o činnosti rady města
15. Dotazy, připomínky a podněty
16. Závěr
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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