PŘEHLED USNESENÍ
66. schůze Rady města
konané dne 21.9.2017

1087/66/RM/2017 Zahájení a schválení programu 66. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 66. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1088/66/RM/2017 Rozpočet města na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023
I. Rada města bere na vědomí
1. Informace o přípravě Rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2018
a Střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2023.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Vladimíru Mošťkovi
1.1. upravit návrh Rozpočtu města na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy
rozpočtů předložit radě města na její schůzi.
Termín: 21.11.2017
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1089/66/RM/2017 Změna organizačního řádu
I. Rada města schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, včetně jeho Přílohy č. 1 - Náplně činností
odborů, Přílohy č. 2 - Schéma organizační struktury a Přílohy č. 3 - Podpisový řád, účinný
od 01.10.2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1090/66/RM/2017 Změna počtu zaměstnanců
I. Rada města stanovuje
s účinností od 25.09.2017 celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených
do městského úřadu na 241.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1091/66/RM/2017 Žádost notáře Mgr. Bohumila Kunce
I. Rada města souhlasí
s prodejem nemovitých věcí mimo dražbu dle žádosti notáře Mgr. Bohumila Kunce ze dne 18.08.2017
ve věci sp. zn. 21D 1145/2012 a s uzavřením kupní smlouvy se zájemcem o koupi.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1092/66/RM/2017 Pověřovací usnesení
I. Rada města pověřuje
právníky zařazené do právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště k vyřizování notářských
žádostí, kterými je město Uherské Hradiště žádáno o vyjádření souhlasu s postupem v rámci
dědického řízení či k návrhu dalšího nakládání s majetkem zůstavitele. Jedná se zejména o vyjádření
souhlasu s prodejem věcí po zůstavitelích, o navržení jiného způsobu zpeněžení majetku
po zůstavitelích, o návrh likvidace dědictví, nebo uzavření dohody o přenechání předluženého dědictví
věřitelům k úhradě dluhů, apod.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1093/66/RM/2017 Nařízení města k regulaci reklamy
I. Rada města vydává
s účinností od 1. ledna 2018 nařízení č. 6/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1094/66/RM/2017 Veřejná "vánoční" sbírka 2017 pro Dětský domov v Uherském Hradišti
I. Rada města schvaluje
konání veřejné sbírky za charitativním účelem pro Dětský domov v Uherském Hradišti,
Jiřího z Poděbrad 313, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 60371773, ve dnech 01.12.2017 - 20.12.2017
formou pokladniček umístěných na území města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1095/66/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 2065/90 o výměře 43 m2 v k.ú.
Mařatice, panu F. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
s výší nájmu 1 000 Kč/parkovací stání/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem zřízení dvou parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic
a s podmínkou obsluhy parkovacích stání přes stávající nájezd
2. uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývající z Nájemní smlouvy
č. S - 0100150/SMM ze dne 22.05.2001, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle,
140 00 Praha 4, IČ 480 38 687, ze společnosti OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 480 38 687 na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov - Záluží 1,
436 70, IČ 275 97 075
3. uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývající z Nájemní smlouvy
č. S - 0100151/SMM ze dne 22.05.2001, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností OMV
Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 480 38 687, ze společnosti
OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 480 38 687
na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov - Záluží 1, 436 70, IČ 275 97 075
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 1.65 o výměře 34,80 m2, umístěný
v I. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166,
755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, s výší nájmu 400 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění datové technologie
5. ukončení Smlouvy o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 28.01.2016, týkající
se pronájmu prostor č. 3.14 o výměře 23,35 m2, č. 3.15 o výměře 13,73 m2 a č. 3.16 o výměře
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5,59 m2, vše o celkové výměře 42,67 m2, umístěných ve III. 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, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a politickým hnutí ANO 2011, Babická 2329/2,
149 00 Praha - Chodov, IČ 714 43 339, dohodou ke dni 30.09.2017
6. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2016/0466/SMM ze dne 20.07.2016,
týkající se pronájmu části prostor č. 2.42 (chodba) o výměře 2 m2, umístěných ve II. NP budovy
č. p. 33, ul. Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 46 a části prostoru
č. 2.02 (chodba) o výměře 1 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p. 19, Masarykovo náměstí,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 29, vše v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a panem Marianem Panáčkem, Luční Čtvrť 2050, 686 03 Staré Město,
IČ 675 57 473, dohodou ke dni 31.10.2017
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 31 bm do-na části pozemků p. č. 110/9,
st. p. č. 592/2, p. č. 1478 a st. p. č. 2478, vše v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny nebo modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 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. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího služebnosti (věcnému břemenu) spočívajícího
v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na částech pozemků p. č. 3023/50, p. č. 3023/52 a p. č. 3023/65,
vše v k.ú. Mařatice, v rozsahu věcného břemene dle GP č. 2835-103/2017 včetně práva provádět
na podzemním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě úpravy za účelem její modernizace
nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění, pro oprávněného INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální
sazba DPH, na dobu neurčitou
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 uložení nového vodovodního potrubí DN 200 v celkové délce cca 10 bm do - na části
pozemků p. č. 3061/1 a p. č. 3061/20, oba v k.ú. Mařatice a 1 ks nadzemního hydrantu
do - na část pozemku p. č. 3061/1 v k.ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek
za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí a nadzemního
hydrantu, včetně úprav za účelem modernizace, pro oprávněného ST development s.r.o.,
Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (hydrant) + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou
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 uložení nového kanalizačního potrubí DN 300 (plast PP) v celkové délce
cca 51 bm do - na části pozemků p. č. 3061/1, p. č. 3061/20 a p. č. 3136, vše v k.ú. Mařatice
a 1 ks šachty DN 1000 do - na část pozemku p. č. 3061/1 v k.ú. Mařatice, včetně práva vstupu
a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby kanalizačního
potrubí a šachty, včetně úprav za účelem modernizace, pro oprávněného ST development s.r.o.,
Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (šachta) + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou
11. výpůjčku pozemku p. č. 3061/9 o celkové výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 3058/12 o výměře
88 m2, části pozemku p. č. 3061/12 o výměře 3 m2, části pozemku p. č. 3061/1
o výměře 656 m2, části pozemku p. č. 3061/20 o výměře 161 m2, části pozemku p. č. 3000/116
o výměře 42 m2, části pozemku p. č. 3000/275 o výměře 34 m2 a části pozemku p. č. 3136
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o výměře 159 m2, vše v k.ú. Mařatice, společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955,
686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, na dobu určitou, do doby majetkoprávního vypořádání
staveb na předmětu výpůjčky, nejdéle však po dobu životnosti staveb vybudovaných na předmětu
výpůjčky, za účelem využití předmětu výpůjčky pro provedení opravy brusné vrstvy v místě
napojení místní komunikace, vybudování sjezdu, chodníků a ploch zeleně, vše realizováno
v rámci plánované stavby "Q.City - 4 Bytové domy", dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové
zprávě

II. Rada města neschvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti stezky na části pozemku p. č. 196 v k.ú. Míkovice nad
Olšavou v délce cca 45 bm a šířce cca 2 bm, za účelem přístupu k pozemkům p. č. 203
a p. č. 202, jehož součástí je stavba č. p. 60, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou, panu M. S. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na dobu neurčitou

III. Rada města ruší
1. usnesení č. 873/51/RM/2017/Veřejný v odst. I. v bodě 19., a to ve znění:
Rada města schvaluje
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 37 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
2. usnesení č. 324/18/RM/2015/Veřejný v odst. I. v bodě 6., a to ve znění:
Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace na částech pozemků p. č. 192/8
o výměře 360 m2, p. č. 210/4 o výměře 52 m2, p. č. 210/9 o výměře 44 m2 a p. č. 210/12
o výměře 5 m2, vše o celkové výměře 461 m2, vše v k. ú. Sady, mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností AVX Czech
Republic s.r.o., Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun, IČ 465 08 171, včetně udělení souhlasu
s vynětím ze zemědělského půdního fondu pozemků p. č. 210/4, p. č. 210/9 a p. č. 210/12,
vše v k. ú. Sady a s podmínkou, že o vynětí ze zemědělského půdního fondu požádá a poplatek
za vynětí uhradí společnost AVX Czech Republic s.r.o., Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun,
IČ 465 08 171
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na pozemky p. č. 3010/50 o celkové výměře
765 m2, p. č. 3010/53 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/71 o celkové výměře 282 m2,
p. č. 3010/72 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/73 o celkové výměře 494 m2, vše v k.ú.
Mařatice, v SJM A. Š. a E. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a na pozemky p. č. 3010/49 o celkové výměře 639 m2,
p. č. 3010/68 o celkové výměře 276 m2, p. č. 3010/69 o celkové výměře 497 m2, p. č. 3010/74
o celkové výměře 2 m2, vše v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví pana A. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za část pozemku původní p. č. 3013/29
o výměře 1 000 m2 (dle GP č. 2848-27/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 3013/47 o celkové
výměře 1 000 m2) v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, s finančním vyrovnáním (s doplatkem
450 000 Kč/300 m2, tj. 1 500 Kč/m2) ve prospěch města s tím, že správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště a náklady
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na vypracování geometrického plánu uhradí manželé A. a E. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit
1. usnesení č. 80/7/ZM/2015/4/Veřejný v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu příjezdové komunikace
vybudované na částech pozemků p. č. 192/8, p. č. 210/4, p. č. 210/9 a p. č. 210/12, vše v k. ú.
Sady, od společnosti AVX Czech Republic s.r.o., Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun,
IČ 465 08 171; za celkovou kupní cenu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
2. usnesení č. 69/6/ZM/2015/2/Veřejný v odst. I. v bodě 11., a to ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, mít, provozovat, opravovat a udržovat
teplovodní přípojku včetně komunikačního kabelu v chráničce v délce cca 12 bm na části pozemku
p. č. 1504 v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva chůze a jízdy, jakož i právo provádět na součásti
rozvodného tepelného zařízení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění, bezúplatně, s dobou trvání věcného břemene
na dobu neurčitou, pro oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471; povinný: Ing. P. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1096/66/RM/2017 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 65/5 o výměře cca 365 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu dočasného komunikačního připojení na části pozemku
p. č. 65/5 o výměře cca 365 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem R. D. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém
Městě" na částech pozemků p. č. 651/1 o výměře cca 40 m2, p. č. 651/9 o výměře cca 12 m2
a p. č. 651/11 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a městem Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 005 67 884
4. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 3.14 o výměře 23,35 m2,
č. 3.15 o výměře 13,73 m2 a č. 3.16 o výměře 5,59 m2, vše o celkové výměře 42,67 m2,
umístěných ve III. 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

II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 1 137 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1097/66/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu "Přístřešky zastávek MHD sídliště Východ
v Uherském Hradišti"
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Přístřešky zastávek MHD sídliště
Východ v Uherském Hradišti" provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
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malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: SVS Correct spol. s r.o., IČO: 255 13 141, DIČ: CZ 255 13 141, Bílovice 176,
687 12 Bílovice, s nabídkovou cenou 796 248 Kč bez DPH, 963 460 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem SVS Correct spol. s r.o., IČO: 255 13 141.

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]
1098/66/RM/2017 Stanovisko města k nové soukromé Základní škole Fénix s.r.o.
I. Rada města nemá námitek
k zápisu Základní školy Fénix s.r.o., IČO: 063 91 117, do rejstříku škol a školských zařízení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1099/66/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodání a instalace umělého kluziště"
I. Rada města schvaluje
1. Vyloučení účastníka AUXILIA TEAM s.r.o., se sídlem č.p. 16, 693 01 Kurdějov, IČ: 27726185,
z další účasti v řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem
"Dodání a instalace umělého kluziště" z důvodu nesplnění požadavku zadavatele vymezeného
ve výzvě k podání nabídky ze dne 24.08.2017 na podkladovou vyrovnávací plochu.
2. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodání a instalace umělého kluziště"
provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování
a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: Pao CZ, s.r.o., se sídlem Údolní 409/54, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 29189641,
s nabídkovou cenou 1 403 000 Kč bez DPH, 1 697 630 Kč s DPH.
3. Uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem Pao CZ, s.r.o., IČ: 29189641.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným
dodavatelem dle bodu I.3. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1100/66/RM/2017 Veřejná zakázka OIN: Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Rekonstrukce podkroví ZUŠ 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: G G ARCHICO a.s., IČ: 46994432, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště, s nabídkovou cenou 895 400 Kč bez DPH, 1 083 434 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem G G ARCHICO a.s., IČ: 46994432, v souladu
s obchodními podmínkami.
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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]
1101/66/RM/2017 Bankovní záruky - změna právního statutu banky
I. Rada města bere na vědomí
sdělení BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika ke změně právního statutu.
II. Rada města souhlasí
s obchodním převodem BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika, se sídlem Praha 1,
Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ 273 62 329 na BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika,
registrovaný na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ 063 25 416 a s příslušným převodem
práv a závazků vyplývajících z bankovní záruky č. 1409016 ze dne 6.10.2014 za kvalitu díla v záruční
době stavby "Cyklostezka Kunovský les Uherské Hradiště, II. etapa" a z bankovní záruky č. 1510012
ze dne 6.10.2015 za kvalitu díla v záruční době stavby "Zpřístupnění bývalého vojenského
výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti", dle předloženého dokumentu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1102/66/RM/2017 Schválení termínů sňatků pro rok 2018
I. Rada města schvaluje
termíny pro uzavírání manželství v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.01.2018
27.01.2018
10.02.2018
24.02.2018
10.03.2018
24.03.2018
07.04.2018
21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
14.07.2018
21.07.2018
11.08.2018
25.08.2018
15.09.2018
22.09.2018
13.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
01.12.2018
15.12.2018

II. Rada města určuje
budovu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště místem pro
uzavírání manželství.

Stránka 7 z 8

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1103/66/RM/2017 Vyřazení majetku darováním - jízdní kola pro obecně prospěšnou společnost KOLA
PRO AFRIKU
I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471,
se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a KOLA PRO AFRIKU obecně
prospěšná společnost, IČ 29397596, se sídlem 28. října 437, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je darování 11 ks jízdních kol v celkové hodnotě 11 700 Kč včetně DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1104/66/RM/2017 Výzva 28 - Elektronické dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Podání žádosti o finanční podporu - dotaci v rámci výzvy č. 28 z IROP na projekt "Elektronické
dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště".
2. Realizaci projektu "Elektronické dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště" v případě
obdržení dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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