PŘEHLED USNESENÍ
51. schůze Rady města
konané dne 7.2.2017

848/51/RM/2017 Zahájení a schválení programu 51. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 51. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
849/51/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 IV. čtvrtletí
2016 a zprávu o činnosti ostatních komisí rady města za II. pololetí 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
850/51/RM/2017 Dotační program "Program rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí roku 2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. Tradiční výrobek Slovácka, z.s., IČ: 036 74 029, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské
Hradiště na projekt: VIII. Přehlídka Slovácko v tradici ve výši 10. 000 Kč - na pronájem prostor
a hudební doprovodný program akce,
2. Baťův kanál, o.p.s., IČ: 262 75 341, Zámecká 2, Veselí nad Moravou, na projekt: Baťákova
regata ve výši 10. 000 Kč - na zabezpečení hudebního vystoupení v přístavu, ozvučení
a pronájem pódia,
3. Region Slovácko-sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 687 31 841, Masarykovo náměstí
21, 686 01 Uherské Hradiště, na projekt: Na kole vinohrady Uherskohradišťska ve výši
5.000 Kč - na propagaci, vystoupení folklorních souborů, ozvučení a náklady na označení
stezek.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
851/51/RM/2017 Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí
roku 2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu "Program
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rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371684
ve výši Kč 10.000,- na projekt: GUH a MGM - naše společná budoucnost v Evropě - vzájemný
výměnný program studentů z UH a Mayenu - na náklady na autobusovou dopravu ,
2. Obecně prospěšná společnost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště,
Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 25562371 ve výši 10.000,- Kč na projekt: MAPA přehlídka prezentací - na materiální a technické náklady,
3. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 65325591 ve výši Kč 5.000,- na projekt: Putovní pohár starosty OSH UH (soutěž
mladých hasičů) - na materiální náklady, propagaci, věcné ceny,
4. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 65325591 ve výši Kč 3.000,- na projekt: Okresní kolo soutěže "Požární ochrana
očima dětí" - na materiální náklady, propagaci, věcné ceny,
5. Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605431, ve výši Kč 5.000,- na projekt: Posílení výuky nacistického
a komunistického bezpráví v 9. ročníku - na materiální a režijní náklady na zajištění organizace
výstav, exkurzí, besed, věcné ceny,
6. Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605431 ve výši Kč 15.000,- na projekt: ŽA-LI-FLO - vyhodnocení soutěže - na
věcné ceny, materiální náklady,
7. Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, 686 01 Uherské HradištěJarošov, IČ 68687958 ve výši Kč 5.000,- na projekt: Zahradní slavnost k ukončení školního
roku - na materiální a režijní náklady, věcné ceny,
8. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ T.G.Masaryka, 1. máje 55, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 26671484 ve výši Kč 10.000,- na projekt: Uherské Hradiště - naše milé město - na materiální
náklady,
9. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709 ve výši
Kč 5.000,- na projekt: Hvězdné Akrohrátky - na materiální náklady, propagaci akce Hurá na
prázdniny,
10. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské
Hradiště z.s., Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26605660 ve výši Kč 1.000,- na
projekt: Společné pásmo písní a tanců - na materiální náklady, dopravu a propagaci,
11. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644 ve výši Kč 9.000,- na projekt: Školní CM
Průmyslovjan - na materiální náklady, nákup příslušenství pro činnost cimbálové muziky,
12. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976 ve výši
Kč 2.000,- na projekt: Staň se diplomatem - na materiální a režijní náklady, pronájem,
cestovní náklady,
13. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976 ve
výši Kč 10.000,- na projekt: YOUTUBEŘI V UH - na materiální a technické zajištění
akce, propagaci, pronájem prostor,
14. Jana Komrsková, Na Baště 1207, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00797782 ve výši Kč 5.000,na projekt: Přípravka Jany Komrskové - pohybový kroužek pro děti - na nákup cvičebních
pomůcek
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
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II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. Mgr. Milena Mikulková, Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 48840696 na projekt:
Ztráty beze ztrát - na materiální náklady, z důvodu - žádost není významná a prioritní
v porovnání s ostatními žádostmi.
2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46256300 na projekt: Letní tábor a celoroční práce s dětmi a mládeží - podpora aktivit dětí
a mládeže - na knihy, zpěvníky, pronájem tábořiště, z důvodu - žádost není významná a prioritní
v porovnání s ostatními žádostmi.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017" následujícímu subjektu:
1. Sbor dobrovolných hasičů Uherské Hradiště-Míkovice, Na Příkopě 217, 686 09 Uherské
Hradiště-Míkovice, IČ 62833073 ze dne 6.12.2016, na projekt: Hasiči Míkovice - na nákup
požární stříkačky, z důvodu - žádost byla podána i do jiného dotačního programu města Uherské
Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
852/51/RM/2017 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl atletiky na organizaci 24. ročníku Atletických memoriálů - věcné odměny, rozhodčí,
propagace, technické zabezpečení, ve výši 3 000 Kč.
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl atletiky na organizaci Slovácké hodinovky - rozhodčí, propagace, věcné
odměny, ve výši 2 000 Kč.
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl squashe na sportovní činnost - doprava, startovné, soutěžní a registrační
poplatky, trenér mládeže, ve výši 6 000 Kč.
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl házené na organizaci turnajů mládeže - rozhodčí, věcné odměny,
propagace, ve výši 5 000 Kč.
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl házené na sportovní činnost družstva dospělých - doprava na utkání
a turnaje, rozhodčí, soutěžní a registrační poplatky, ve výši 2 000 Kč.
6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl šermu na Mistrovství ČR v šermu kordem - zapůjčení a přeprava
vybavení, věcné odměny, rozhodčí, ve výši 15 000 Kč.
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7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl juda na Velikonoční turnaj "mláďat" - věcné odměny, rozhodčí,
technické a organizační zabezpečení, ve výši 2 000 Kč.
8. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl juda na sportovní činnost - trenéři mládeže, ve výši 12 000 Kč.
9. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl volejbalu na Mistrovství ČR ve volejbalu mladších žákyň - věcné
odměny, rozhodčí, propagace, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, technické zabezpečení, ve
výši 12 000 Kč.
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl volejbalu na organizaci 39. ročníku Letního festivalu mládeže - věcné
odměny, rozhodčí, propagace, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 8 000 Kč.
11. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl plavání na organizaci krajského trojutkání - pronájem plaveckého
bazénu v Uh. Hradišti, věcné odměny, rozhodčí, ve výši 4 000 Kč.
12. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl jógy, na cvičení jógy - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši
2 000 Kč.
13. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
organizaci turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič, propagace, ve
výši 3 000 Kč.
14. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, na průběžnou údržbu
povrchu závodní dráhy pro tréninky, závody a na údržbu zázemí nutného pro organizaci
závodů, ve výši 2 000 Kč.
15. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ubytování na
závodech, trenéři mládeže, ve výši 20 000 Kč.
16. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, na provoz loděnice - energie, údržba, ve výši 3 000 Kč.
17. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431, na sportovní činnost
- rozhodčí, doprava na utkání, trenéři mládeže, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve
výši 21 000 Kč.
18. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431, na provoz kabin
v Mařaticích - el. energie, vodné a stočné, ve výši 6 000 Kč.
19. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 046 94 236, na organizaci
celostátního turnaje dorostenců kat. "B", včetně zajištění prostor pro konání v podobě
pronájmu tenisové haly - rozhodčí, věcné odměny, ve výši 4 000 Kč.
20. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, 68601 Uh. Hradiště, IČ: 226 68 381, na sportovní
činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 15 000 Kč.
21. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, 68601 Uh. Hradiště, IČ: 226 68 381, na provoz
sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu v Uh. Hradišti,
ve výši 10 000 Kč.
22. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 31 120, na sportovní činnost (gymnastika, soutěž všestrannosti) - doprava na soutěže,
pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, odměny cvičitelům mládeže, účastnické poplatky na
soutěžích, ve výši 12 000 Kč.
23. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
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IČ: 005 31 120, na Přebor jednoty v atletice a plaveckou přípravu pro soutěž všestrannosti pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, věcné odměny, ve výši 2 000 Kč.
24. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 31 120, na provoz sokolovny - el. energie, plyn, voda, ve výši 3 000 Kč.
25. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, Za Alejí 1072, 686 06 Uh. Hradiště,
IČ: 228 15 210, na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenéři mládeže, propagace,
pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 3 000 Kč.
26. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, Za Alejí 1072, 686 06 Uh. Hradiště,
IČ: 228 15 210, na opravy posil. zařízení a údržbu vybavení, energie, ve výši 2 000 Kč.
27. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 285 52 709, na organizaci
akce AKROPOLIS CUP Uh. Hradiště - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ozvučení, ve
výši 5 000 Kč.
28. Helena Křiváčková, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░ , na mezinárodní
turnaj jednotlivců v showdownu (sport pro nevidomé) - letenky, startovné (Praha, Itálie příp.
Švédsko), ve výši 1 000 Kč.
29. FBC SLOVÁCKO, Revoluční 747, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 227 43 766, na sportovní činnost pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na zápasy, ve výši 15 000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017" následujících subjektů:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl atletiky, žádost podána dne 19.12.2016, na Den otevřených dveří pro
veřejnost - propagace, technické a organizační zabezpečení akce - z důvodu: nejedná se
o organizaci sportovní akce.
2. VK Slovácko z.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 265 79 529, žádost podána dne
29.12.2016, na sportovní činnost - doprava na závody, trenér mládeže - z důvodu: opožděné
podání žádosti.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti ve výši 269 500 Kč na hlavní činnost
v oblasti sportu - opravy, údržba, revize (min. 30,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie za
předpokladu splnění následujících podmínek uložených usnesením ZM č. 289/18/ZM/2013/1 ze
dne 16.9.2013:
a) Dotace bude určena pouze na hlavní činnost v oblasti sportu
b) Dotace na energie bude poskytnuta ve výši max. 80 % celkových nákladů na energie hlavní
činnosti, nejvýše však může činit polovinu celkově poskytnuté dotace v daném roce.
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl atletiky na provoz atletického a volejbalového areálu v Uh. Hradišti pronájem kurtů, opravy, údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, ve výši 139 000 Kč.
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3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři
mládeže, registrační a soutěžní poplatky, ve výši 33 000 Kč.
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava
na utkání, trenéři mládeže, propagace, ve výši 17 000 Kč.
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, ve
výši 14 000 Kč.
6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
doprava na utkání a turnaje, rozhodčí, trenéři mládeže, ve výši 72 000 Kč.
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
doprava na závody, trenéři mládeže, startovné, ve výši 95 000 Kč.
8. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl sportovní kulturistiky a fitness na pokrytí závodní činnosti - startovné,
doprava, ve výši 5 000 Kč.
9. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím (hlasatel,
časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši
320 000 Kč.
10. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 230 000 Kč.
11. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, na sportovní činnost startovné, licence, ve výši 12 000 Kč.
12. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 30 000 Kč.
13. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, na provoz a údržbu sportoviště - energie, údržba sportovní plochy, ve výši
3 000 Kč.
14. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 046 94 236, na sportovní
činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, doprava na zápasy, rozhodčí, ve
výši 25 000 Kč.
15. Tenisový klub Uherské Hradiště, U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 58 079, na
provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, energie, ve výši 15 000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
sportu v I. pololetí roku 2017" tomuto subjektu:
1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice, Na Příkopě 217, 686 09 Míkovice,
IČ: 628 33 073, žádost podána dne 06.12.2016, na pořízení nové požární stříkačky - z důvodu:
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nejedná se o zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
853/51/RM/2017 Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí roku 2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. Vinaři Mařatice z.s., IČ: 670 06 981,Vinohradská 850, Uherské Hradiště ve výši 5 000 Kč na
projekt: XXXIX. Regionální výstava vín Mařatice - na pronájmy prostor,
2. Karel Hoffmann, IČ: 687 17 113, Konečná 983, Uherské Hradiště ve výši 25 000 Kč na
projekt: Pohádky jedou za dětmi - na nájmy, mobilitu, výrobu a údržbu inscenací,
3. Hradišťánek, IČ: 708 93 136, Praporce 1132, Uherské Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt:
Hradišťské leporelo - na pronájem sálu a služby s tím spojené, osvětlení a ozvučení,
4. Malovaný kraj, z.s., IČ: 270 10 511, 17. listopadu 1a, Břeclav ve výši 20 000 Kč na projekt:
Vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2017 - tisk a předtiskovou přípravu časopisu,
5. Občanské sdružení "Kunovjan", z.s., IČ: 628 31 585, Záchalupčí 952, Kunovice ve výši
8 000 Kč na projekt: Národní přehlídka dětského verbuňku - na doprovodné cimbálové muziky,
6. Mužský sbor JMF Derfla, z.s., IČ: 229 03 836, Železniční 152, Uherské Hradiště ve výši
10 000 Kč na projekt: Zpívání na schodech - technické zabezpečení akce - pronájem lavek,
stolů, stánků, hudební aparatury, zajištění WC, náklady na zvukaře a cimbálové muziky,
cestovní výdaje účinkujících, náklady na propagaci,
7. UH Senior Band, spolek, IČ: 708 93 144, Hradební 1198, Uherské Hradiště ve výši 20 000 Kč
na projekt: Zajištění akcí "Čaj s UH SENIOR BANDEM" v I. pololetí 2017 - na pronájem sálu
a služby s tím spojené, na propagaci a poplatky OSA,
8. Jana Trubačíková, ░░░░ ░░░░ ░ , Pod Zahrady 345, Uherské Hradiště ve výši 22 500 Kč na
projekt: Otmar Mácha : Broučci - na pronájem sálu a služby s tím spojené,
9. Folklorní soubor Míkovjan, IČ: 227 58 437, Na Příkopě 267, Uherské Hradiště ve výši
20 000 Kč na projekt: Míkovské dožínky a 15 let FS Míkovjan - na pronájem pódia, ozvučení,
osvětlení, technické zajištění, propagaci a pronájem kulturního domu,
10. Jiří Pospíchal, ░░░░ ░░░░ ░ , Zlechov 579 ve výši 5 000 Kč na projekt: Koncerty klasické
hudby "Umíme hrát" - na zajištění zvukaře a propagaci,
11. Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., IČ: 031 00 332, Protzkarova
1220,
Uherské Hradiště ve výši 10 000 Kč na projekt: Koncertní projekty podporující
spolupráci mezi ZUŠ - na pronájmy, technické zabezpečení a propagaci,
12. Spolek Mužský sbor z Kunovic, IČ: 226 88 455, Pod kostelem 1, Kunovice ve výši 10 000 Kč
na projekt: Zpívání mužských a ženských sborů na pouti ke kapli sv. Rocha - na
propagaci, materiálové a technické zabezpečení akce,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města neschvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
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1. STUDIO 5, v.o.s., IČ: 634 93 365, Sokolovská 418, Uherské Hradiště ve výši 11 000 Kč na
projekt: Uherské Hradiště - galerie pod širým nebem, z důvodu - žádost není významná
a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi,
2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 462 56 300, Jana
Blahoslavova 419, Uherské Hradiště ve výši 20 000 Kč na projekt: Koncerty a kulturní akce
pro veřejnost, z důvodu - žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi,
3. Občanské sdružení "Kunovjan", z.s., IČ: 628 31 585, Záchalupčí 952, Kunovice ve výši
Kč 30 000 Kč na projekt: XXIV. Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské
léto", z důvodu - žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi,
4. Folklorní skupina Míkovice, z.s., IČ: 270 25 268, Hlavní 292, Uherské Hradiště ve výši
40 000 Kč na projekt: Kroje, z důvodu - žádost není významná a prioritní v porovnání
s ostatními žádostmi.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. Slovanská unie, z.s., IČ: 481 33 396, Lohniského 853/8, Hlubočepy 152, Praha 5 ve výši
15 000 Kč na projekt: Polská a chorvatská kultura - Dny slovanské kultury 2017 - na technické
zabezpečení akcí realizovaných na území města Uherské Hradiště,
2. Taneční soubor Hradišťan, z.s., IČ: 228 45 402, Jalubí 324 ve výši 10 000 Kč na projekt:
Moravský kabaret - na technické zabezpečení akce na území města Uherské Hradiště, na platbu
autorských práv a tamtiém, náklady na údržbu krojů a kostýmů,
3. Cifra, z.s., IČ: 265 23 213, Hradební 1198, Uherské Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt:
Cifra uvádí svého hosta - na dopravu, nájem sálu a služby s tím spojené,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
854/51/RM/2017 Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku
2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí v rámci dotačního programu "Podpora
činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:
1. ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 709 67 318 na projekt "Provoz
záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice" ve výši 25.000 Kč,
2. Kočičí depozitum Flíček z.s., 687 38 Nedakonice 99, IČ 029 44 677 na projekt "Pomoc
toulavým, týraným a opuštěným kočkám - veterinární péče" ve výši 27.500 Kč,
3. Stanice ochrany fauny Hluk, zapsaný spolek, Hlavní 889, 687 25 Hluk, IČ 228 20 744 na projekt
"Boj s holuby ve městě Uherské Hradiště" ve výši 30.000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
1. žádosti spolku MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z.s., Hlavní 292, 686 09 Uherské
8

Hradiště - Míkovice, IČ 670 09 859 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku 2017" ve výši
40.000 Kč na projekt "Oprava a rekonstrukce myslivecké chaty", a to z důvodu, že
žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi,
2. žádosti spolku AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 285 52 709
o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora činností v oblasti
životního prostředí v I. pololetí roku 2017" ve výši 30.500 Kč na projekt "Zútulnění zahrady
centra Akropolis", a to z důvodu, že žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními
žádostmi,
3. žádosti sdružení Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Uherské Hradiště, Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 708 20 287 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
dotačního programu "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku 2017" ve
výši 18.000 Kč na projekt "Zajištění zdravotní kondice včelstev", a to z důvodu nesplnění
pravidel Fondu životního prostředí - pozdní dodání žádosti o dotaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
855/51/RM/2017 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku
2017"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017" těmto subjektům:
1. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 44018886, pro Denní centrum sv. Ludmily, ve výši 20.000,- Kč na mzdy.
2. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 44018886, pro Občanskou poradnu, Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši
20.000,- Kč na mzdy.
3. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 44018886, pro Terénní program Cusanus, Průmyslová 1299, 686 01 Uherské Hradiště, ve
výši 25.000,- Kč na mzdy.
4. Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096,
pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, Hlavní 1, 768 32 Zborovice, ve výši
2.000,- Kč na ubytování a stravu pro klienty, v rámci pobytově poznávacího zájezdu
"Poznáváme Českou republiku".
5. Společnost Podané ruce, o.p.s, Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ 60557621, pro Terapeutické
centrum Zlínského kraje, pracoviště Uherské Hradiště, Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště,
ve výši 10.000,- Kč na mzdu psycholožky působící v Uherském Hradišti.
6. Středisko rané péče Educo Zlín, z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČ 26986728, ve výši
7.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
7. Za sklem, o.s., Pardubská 293, Vizovice, IČ 22901531, ve výši 3.000,- Kč na provozní náklady,
případně nákup pomůcek pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou
autistického spektra.
8. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, Jana Blahoslava 419, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46256300, ve výši 6.000,- Kč na nákup potravin a jednorázové nádobí.
9. Milan Doktor, Lipov 283, 696 72 Lipov, IČ 61712167, ve výši 15.000,- Kč na náklady spojené
s canisterapií, poskytovanou v Uherskohradišťské nemocnici, případně ve školských zařízeních
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v Uherském Hradišti.
10. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, pro
konzultační středisko/místní pracoviště NIPI BP, Šlerkova 800, 686 04 Kunovice, ve výši
10.000,- Kč na zajištění chodu střediska v regionu UH (činnost konzultanta), tj. mzdové
a provozní náklady včetně DPP a DPČ.
11. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 44018886, pro Dobrovolnické centrum, Velehradská 181, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši
5.000,- Kč na nákup nabitých čipů do Aquaparku UH pro projekt "Kamarád do nepohody".
12. Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 71208232, ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady, rekondici, případně pronájem
sálu k pořádání akcí.
13. Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 62830392, ve výši 5.000,- Kč na náklady rekondičního pobytu.
14. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60370432, ve výši 20.000,- na náklady spojené s hiporehabilitací a hipoterapií,
včetně dopravy.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města neschvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017" těmto subjektům:
1. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín,
IČ 26593823, pro pracoviště Uherské Hradiště, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště,
ve výši 6.000,- Kč.
2. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Střelniční 8/75, Ostrava, IČ 22831738, ve
výši 36.000,- Kč.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017" těmto subjektům:
1. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991,
pro Denní stacionář, ve výši 62.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
2. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991,
pro Poradnu rané péče, ve výši 30.000,- Kč, na mzdy a provozní náklady.
3. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991,
pro Podporu samostatného bydlení, ve výši 10.000,- Kč na mzdy, dlouhodobý majetek,
vzdělávání a služby.
4. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, IČ 26708451, pro Centrum Uherské
Hradiště, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdové
a provozní náklady, služby, případně na vzdělávání a supervizi.
5. Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ 00570931, pobočka Otrokovice: Wolkerova 1274,
765 02 Otrokovice, pro pracoviště Uherské Hradiště, Průmyslová 712, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
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IČ 44018886, pro Domácí pečovatelskou službu, Nám. Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště, ve
výši 120.000,- Kč na mzdy.
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 44018886, pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP, Nádražní 29, 686 01
Uherské Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
8. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01
Kroměříž, IČ 29314747, pro PC v Uherském Hradišti, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 40.000,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek, provozní náklady a školení.
9. Společnost podané ruce, o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ 60557621, pro Kontaktní centrum
v Uherském Hradišti, Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 200.000,- Kč na mzdy
a provozní náklady.
10. Akropolis, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 60.000,- Kč
na mzdové a provozní náklady, případně nákup materiálu a didaktických pomůcek.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
856/51/RM/2017 Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku
2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení hospodaření dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města
Uherské Hradiště a dosažení věcných efektů za rok 2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské
Hradiště
•

100 000 Kč na výměnu okenních konstrukcí a dveří v přízemí domu č. p. 419 v ulici
Jana Blahoslava v Uherském Hradišti
žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti,
IČ 46256300, se sídlem ulice Jana Blahoslava 419, Uherské Hradiště

a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské
Hradiště
•

na výměnu plastových okenních konstrukcí ve 2. a 3. NP domu č. p. 160 v Havlíčkově
ulici v Uherském Hradišti
žadatel: KOVAK, spol. s r. o., IČ 46904743, se sídlem Havlíčkova ulice 160, Uherské
Hradiště.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
857/51/RM/2017 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
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I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení:
1. panu L. H. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve
výši 85 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském
Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22% p. a.,
2. paní M. O. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve
výši 185 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
3. paní M. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady
ve výši 110 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu č. p.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,31 % p. a.,
4. paní G. C. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500
tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském
Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
5. paní M. K. ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve
výši 100 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░
v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
6. paní M. V. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 06 Uherské Hradiště ve výši 200 tis. Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti
s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
7. Společenství vlastníků domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ Uherské Hradiště, se sídlem ░░░░ ░░░░
░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 80 tis. Kč na provedení stavebních úprav v bytovém domě
č. p. 702 na ul. Štefánikova v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
8. paní M. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,22% p. a.,
9. panu Ing. R. M. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
50 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu č. p. ░░░░
░░░░ ░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,33 % p. a.,
10. panu T. H. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov
ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
11. panu L. CH. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 394 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě č. p. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
12. paní A. B. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 72 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
13. paní Ing. R. J. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve
výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░
v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
14. paní M. M. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště
- Mařatice ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
15. panu P. CH. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 200 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného
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domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,33 %
p. a.,
16. Společenství vlastníků jednotek ░░░░ ░░░ Uherské Hradiště, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ ,
686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav v bytovém domě
č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
17. panu P. K. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěru a zajištění závazku.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
858/51/RM/2017 Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu " Podpora činnosti spolků z rozpočtu
města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
těmto subjektům:
1. CM Kunovjan, z.s., se sídlem Pod Vinohrady 219, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 708 93 128, ve výši 15 920,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
2. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA, z.s., se sídlem náměstí Míru 430, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 265 73 831, ve výši 25 659,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
3. Folklorní soubor Cifra, z.s., se sídlem Na Hraničkách 853, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 016 68 927, ve výši 49 500,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
4. Mužský sbor JMF Derfla, z.s., se sídlem Železniční 152, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 229 03 836, ve výši 22 500,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
5. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk, z.s., se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Hradební 1198, Klub
kultury, IČ 708 93 110, ve výši 27 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se
zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace
a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Hradební 1198, IČ 000 92 100.
6. "Jarošovský občanský spolek", se sídlem Na Návsi 135, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 285 54 001, ve výši 35 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
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organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
7. Old Star Hradišťan, z.s., se sídlem Farská 1135, 686 04 Kunovice, IČ 708 93 004, ve výši
18 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne
1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
8. Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, z.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 708 93 080, ve výši 33 750,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
9. UH Senior Band, se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 708 93 144, ve výši
27 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne
1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
10. Hradišťan, z.s., se sídlem Školní 726, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 265 24 279, ve
výši 33 750,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze
dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury
Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
11. Občanské sdružení Vésky, se sídlem Na Dědině 4, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 228 93 351, ve výši 22 500,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
12. "Kareband, o.s.", se sídlem Sochorcova 748, 686 03 Staré Město, IČ 228 15 864, ve výši
45 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne
1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
13. Přátelé zpětné vazby z.s., se sídlem Na Příkopě 127, Míkovice, 686 09 Uherské Hradiště,
IČ 227 39 394, ve výši 45 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
14. Mařaťané o.s., se sídlem Pod Zahrady 345, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 228 79 625, ve výši 16 250,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
15. "Derfla Klub, z.s.", se sídlem byt č. 8, Jaroslava Staňka 861, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, , IČ 670 11 225, ve výši 18 300,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami
spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
16. Spolek pěstitelů kaktusů CARNEGIA Uherské Hradiště, o.s., se sídlem Provazní 2184,
688 01 Uherský Brod, IČ 226 94 161, ve výši 3 393,-- Kč na úhradu nákladů spojených
s činností spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace
a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Hradební 1198, IČ 000 92 100.
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17. Hodová chasa Míkovice, se sídlem Příkrá 173, Míkovce, 686 09 Uherské Hradiště,
IČ 226 12 858, ve výši 19 986,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
18. Folklorní skupina Míkovice, z.s., se sídlem Hlavní 292, Míkovice, 686 09 Uherské Hradšitě,
IČ 270 25 268, ve výši 45 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
19. "BORŠIČANKA AK" -o.s., se sídlem č.p. 333, 687 12 Kněžpole, IČ 228 55 998, ve výši
6 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne
1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
20. Folklórní soubor Míkovjan o.s., se sídlem Na Příkopě 267, Míkovice, 686 09 Uherské
Hradiště, IČ 227 58 437, ve výši 33 750,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami
spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu " Podpora činnosti spolků z rozpočtu
města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
těmto subjektům:
1. Folklorní soubor Kunovjan, z.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 708 93 063, ve výši 70 277,-- na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
2. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, o.s., se sídlem Pivovarská 488, Jarošov, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 265 43 851, ve výši 632 250,-- Kč na úhradu nákladů spojených se
zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace
a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Hradební 1198, IČ 000 92 100
3. Hradišťánek, se sídlem Praporce 1132, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 708 93 136, ve
výši 145 125,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze
dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
4. Cifra, z.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 265 23 213, ve výši
101 250,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne
1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
5. Dětský Folklórní Soubor Omladinka, o.s., se sídlem č.p. 198, 687 03 Huštěnovice,
IČ 012 45 872, ve výši 57 719,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
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IČ 000 92 100.
6. Divadelní spolek UH, o.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 226 89 842, ve výši 67 500,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku
dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou
organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
859/51/RM/2017 Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště, dle předloženého
návrhu, s účinností od 28.02.2017.
2. Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na II. pololetí roku 2017:
a) pro obnovu historické architektury
b) pro životní prostředí
c) pro mládež a vzdělávání
d) pro sport
e) pro kulturu
f) pro cestovní ruch
g) pro sociální pomoc a prevenci
h) pro oblast bydlení - úvěry
dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
860/51/RM/2017 Rozpočtové opatření města č. 12/2016
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 12/2016 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu
města na rok 2016 se snižují o 123,6 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok 2016,
jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha usnesení č. 1
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2016 provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
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[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

861/51/RM/2017 Rozpočtové opatření města č. 01/2017 a 02/2017
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 01/2017 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu
města na rok 2017 se zvyšují o 286,4 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. Spolku Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, se sídlem 12000 Praha - Nové Město,
Legerova 1854/22, oblastní výbor Svatováclavská 433, 686 01 Uherské Hradiště, poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč, účelově určené na činnost oblastního výboru, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
4. Společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915, se sídlem 686 06 Uherské
Hradiště, J. E. Purkyně 365, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, účelově určené
na pořízení dárkových kufříků Baby set, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
5. Spolku Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava a Přívoz, Střelniční 75/8, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč,
účelově určené na poradenskou činnost v poradně v Uherském Hradišti, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 01/2017 provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské
Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 02/2017 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.
3. Závazný vzor smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z prostředků města Uherské Hradiště ve
znění dle přílohy, platný od 1. 3. 2017.
4. Pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice, IČ 62833073, se sídlem
686 09 Uherské Hradiště - Míkovice, Na Příkopě 217, poskytnutí peněžitého daru ve výši
50 000 Kč a uzavření darovací smlouvy o jeho poskytnutí.
5. Organizační složce státu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ 70887306, se sídlem
76001 Zlín - Příluky, Přílucká 213, poskytnutí investiční dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
IV. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salaš, IČ 70942820, se sídlem
687 06 Salaš 85, o poskytnutí neinvestiční dotace na tombolu plesu na Salaši z důvodu nesplnění
cíle dotačního programu "Individuální dotace" ani žádných dalších vyhlášených účelových
dotačních programů města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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862/51/RM/2017 Skanska a.s. - podání žaloby
I. Rada města schvaluje
podání žaloby na zaplacení částky ve výši 347.317,- Kč včetně příslušenství proti společnosti
Skanska a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, a to z titulu
neuhrazené smluvní pokuty, která vznikla této společnosti nedodržením povinnosti dle
ust. čl. 19.1.4. smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového
prostoru Rochus v Uherském Hradišti" uzavřené dne 16.09.2014.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
863/51/RM/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat
s účinností dnem vyhlášení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
864/51/RM/2017 Návrh na udělení Ceny za mimořádný přínos sportu v Uherském Hradišti
I. Rada města uděluje
Cenu za mimořádný přínos sportu v Uherském Hradišti za rok 2016 panu Lubomíru
Tomečkovi░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
865/51/RM/2017 Přijetí majetku nepatrné hodnoty
I. Rada města schvaluje
přijetí majetku nepatrné hodnoty - finančních prostředků v celkové výši dle žádosti notáře
sp. zn. 21D 1787/2016, ze dne 17.01.2016, tj. 11.509,- Kč (včetně dalších případných přeplatků), do
rozpočtu města Uherské Hradiště, a to ve věci pozůstalosti po Z. T. ░░░░ ░░░░ ░░ , zemř.
░░░░ ░░ , naposledy bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
II. Rada města pověřuje
Mgr. Milana Vaculíka, ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01, Uherské Hradiště,
právníka zařazeného do právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště k tomu, aby
zastupoval město Uherské Hradiště v záležitosti dle bodu I. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
866/51/RM/2017 Zpráva o peticích a stížnostech za rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
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přiloženou Zprávu o peticích a stížnostech za rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
867/51/RM/2017 Výroční zpráva o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
I. Rada města bere na vědomí
přiloženou Výroční zprávu o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v r. 2016 a její následné
zveřejnění.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
868/51/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu: Regulační plán RP1 - nemocnice
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Regulační plán RP1 - Nemocnice",
provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování
a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: P.P. Architects s.r.o., IČ: 276 89 778, Horova 38b, 616 00 Brno s nabídkovou
cenou 1.220.000 Kč bez DPH, 1.476.200 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem P.P. Architects s.r.o., IČ: 276 89 778.
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]
869/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 2.19 o výměře
14,61 m2 a č. 2.20 o výměře 31,21 m2, vše o celkové výměře 45,82 m2, umístěné ve II. NP
budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků
st. p. č. 182 a pozemku st. p. č. 183 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Denticuli s.r.o.,
č. p. 236, 686 04 Popovice, IČ 016 57 500, s výší nájmu 1 150 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 zubní ordinace
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 1.17 o výměře 26,90 m2,
umístěný v I. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Ing. Barboře Nedbalové, Průmyslová 901, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 724 20 235, s výší nájmu 900 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 pro vedení účetnictví
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.08 o výměře
26,80 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je
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součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Aleně Potrusilové, Školní 921,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 130 85 026, s výší nájmu 1 000 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30
dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem zřízení knihařské dílny
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 112 o výměře
21,87 m2, č. 113 o výměře 5,07 m2, č. 114 o výměře 2,64 m2 a č. 115 o výměře 1,56 m2, vše
o celkové výměře 31,14 m2, umístěné v I. NP budovy č. p. 1276, Štefánikova, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 721/4 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Monice
Dobrovolské, Slunečná 972, 686 04 Kunovice, IČ 759 88 712, s výší nájmu 1 300 Kč/m2/rok,
stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto
skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kadeřnictví
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
(služebnosti) a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
(služebnosti) spočívajícího ve zřízení, provozování a udržování podzemního komunikačního
vedení na částech pozemků p. č. 3000/117, p. č. 3000/136, p. č. 3000/229, p. č. 3023/59
a p. č. 3023/60, vše v k.ú. Mařatice, v celkové délce cca 51 bm, včetně práva zřídit, mít
a udržovat na služebném pozemku také obslužné zařízení, provádět na inženýrské síti úpravy za
účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti a včetně práva vstupu na služebný pozemek
za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě, pro oprávněného DAT, s.r.o., Jiřího
z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku
p. č. 885/1 v k.ú. Uherské Hradiště, který je ve vlastnictví společnosti MANAG development,
a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, spočívající v povinnosti strpět na tomto pozemku
rozvody veřejného osvětlení a příslušenství, které jsou ve vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, zřízení, umístění
a provozování rozvodu veřejného osvětlení, včetně ochranného pásma a příslušenství a dále pak
trvalý přístup (každý den v roce, 24 hodin denně), tj. vstup, vjezd, chůzi a činnosti za účelem
provozování, kontroly, údržby, obnovy a obsluhy rozvodu veřejného osvětlení s příslušenstvím,
v rozsahu dle GP č. 2397-22/2016 na dobu neurčitou, bezplatně, dle návrhu přiložené smlouvy
II. Rada města uděluje
1. souhlas s postoupením práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání ze dne 30.12.2015 a ze Smlouvy o výpůjčce č. 2016/0490/SMM ze dne 26.08.2016
z pana Martina Matuly, 696 73, Hrubá Vrbka 236, IČ 761 30 703 na paní Moniku Matulovou,
696 73, Hrubá Vrbka 236, IČ 054 96 594
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. schválit převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové
výměře 1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2
a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti
LiFera s.r.o., Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 70 642, za kupní cenu
611 Kč/m2 za předpokladu současného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu uložení dešťové kanalizace DN 300 v celkové délce 29,09 bm a DN 200
v celkové délce 3,11 bm do-na část pozemku parc.č. 533/7 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
dle GP č. 886-2/2017, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění,
provozování, provádění oprav a údržby dešťové kanalizace DN 300 a DN 200, pro povinného
LiFera s.r.o., Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 70 642, a oprávněného
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Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471,
bezúplatně, na dobu neurčitou s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického a věcného
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
2. přijetí pozůstalosti po zemřelém R.S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , spočívající v nabytí id 2/48 pozemku p. č. 470/14 o celkové výměře
145 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, id 1/2 pozemku p. č. 470/6 o celkové výměře
252 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a id 1/6 pozemku p. č. 602 o celkové výměře
1 127 m2 v k.ú. Vésky
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře
1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7
o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti Ideal Planet
s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 248 50 977, za kupní cenu 555 Kč/m2
s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře
1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7
o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu L.V. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a panu F.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , za kupní cenu 511 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
3. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře
1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7
o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti DEOKORK
s.r.o., Jaktáře 1664, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 90 775, za kupní cenu 400 - 500 Kč/m2
s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
870/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 180 o celkové výměře 185 m2
v k.ú. Vésky, jehož součástí je budova č. p. 64, za celkovou kupní cenu 500 000 Kč, od pana
F.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , zastoupený
insolvenční správkyní JUDr. Alenou Pšejovou, Ph.D., advokátkou, Velehradská 507/41, 767 01
Kroměříž, IČ 662 35 090
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
871/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 4998 o celkové výměře 1320 m2
a na pozemek p. č. 5521 o celkové výměře 1529 m2, oba v k.ú. Březolupy, za celkovou kupní
cenu 30 000 Kč, od pana F.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , zastoupený insolvenční správkyní JUDr. Alenou Pšejovou, Ph.D., advokátkou,
Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž, IČ 662 35 090
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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872/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města neschvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 12.12.2011, týkající se
pronájmu prostor č. 2.02 o výměře 103,51 m2 - chodba, č. 2.03 o výměře 33,75 m2 - chodba,
č. 2.04 o výměře 5,30 m2 - předsíň WC, č. 2,05 o výměře 9,20 m2 - WC muži, č. 2.06 o výměře
1,50 m2 - úklidová místnost, č. 2.07 o výměře 5,80 m2 - předsíň WC, č. 2.08 o výměře
13,05 m2 - WC ženy, č. 2,27 o výměře 62,55 m2 - učebna, č. 2.28 o výměře 49,50 m2 - učebna,
č. 2.29 o výměře 60,55 m2 - učebna, č. 2.30 o výměře 66,70 m2 - kancelář, č. 2.31 o výměře
18,13 m2 - kancelář, č. 2.32 o výměře 14,13 m2 - kopírování, č. 2.33 o výměře 4,35 m2 chodba, č. 2.34 o výměře 15,15 m2 - kancelář, č. 2.35 o výměře 22,75 m2 - kancelář, č. 2.36
o výměře 4,05 m2 - kuchyňka, č. 2.37 o výměře 8,50 m2 - chodba, č. 2.38 o výměře 1,35 m2 předsíň WC, č. 2.39 o výměře 1,35 m2 - WC, č. 2.40 o výměře 2,00 m2 - předsíň WC, č. 2.41
o výměře 1,35 m2 - WC, č. 2.42 o výměře 2,05 m2 - sprcha, č. 2.43 o výměře 19,15 m2 kancelář, č. 2.44 o výměře 14,55 m2 - kancelář, č. 2.45 o výměře 8,52 m2 - archiv, č. 2.46
o výměře 35,77 m2 - kancelář, č. 2.47 o výměře 3,40 m2 - sklad úklid, č. 2.48 o výměře
16,61 m2 - přestávková místnost, č. 2.49 o výměře 3,40 m2 - výtah, č. 3.04 o výměře 63,65 m2 učebna, č. 3.30 o výměře 63,65 m2 - učebna, č. 3.31 o výměře 63,26 m2 - učebna, vše o celkové
výměře 798,53 m2, umístěných ve II. a III. 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 Základní
školou a mateřskou školou Čtyřlístek, s.r.o., Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 253 49 520, nyní Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, Studentské náměstí 1531,
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 253 49 520, spočívající v udělení souhlasu s technickým
zhodnocením budovy, které spočívá ve zbudování laboratoře, jazykové učebny, vybudování
bezbariérového WC a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, vše nákladem
nájemce, dle přesné specifikace v "Popisu projektového záměru" uvedeného v důvodové zprávě
a ve změně Čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité na dobu určitou do
31.12.2024
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
873/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 325/3 o výměře 195 m2
v k.ú. Mařatice, panu R. Ch. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
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 údržby části pozemku a za účelem výsadby stromů
2. pacht a následné uzavření smlouvy na pozemek p. č. 1575 o celkové výměře 244 m2
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu O. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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 využití jako zahrada
3. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 235/9 o výměře 400 m2 (díl č. 22)
v k.ú. Sady, manželům J. a J. F. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , s výší pachtovného 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
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s dvanáctiměsíční výpovědní dobou s tím, že pacht skončí koncem zemědělského pachtovního
roku, tj. 30. září následujícího roku, za účelem zřízení zemědělské zahrádky
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2013/0371/SMM ze dne 08.04.2013, týkající se
výpůjčky pozemků p. č. 55/1 o celkové výměře 3 664 m2 a p. č. 57/1 o celkové výměře 261 m2,
oba v k.ú. Sady, uzavřené mezi Římskokatolickou farností Uherské Hradiště - Sady, Solná cesta
41, 686 01 Uherské Hradiště - Sady, IČ 484 89 034 a městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, spočívající v rozšíření účelu výpůjčky
o výstavbu a případnou rekonstrukci stavby "Oprava chodníků pohřebiště Sady", která zahrnuje
rekonstrukci chodníků mezi stávajícími hroby, opravení povrchu stávajícího páteřního chodníku,
vybudování vjezdu a parkovacích míst pro obsluhu a údržbu pohřebiště a zřízení veřejného
osvětlení včetně stožárů pro veřejné osvětlení
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory o výměře 7,03 m2 (přístupová chodba)
a o výměře 15,91 m2 (skladový prostor), které jsou dostupné samostatným bočním vchodem
s uzamykatelnými mřížemi ze strany budovy bývalé "konírny", umístěné v objektu bývalé
"krojárny" (objekt bez č. p. a č. e.), ul. Verbířská, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 721/6 v k.ú. Uherské Hradiště, spolku Vinaři Mařatice z.s., Vinohradská 850, Mařatice,
686 05 Uherské Hradiště, IČ 670 06 981, s výší nájmu 20 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 určitou 2 let ode dne podpisu
této smlouvy, za účelem uskladnění kovových regálů, stojanů a dřevěných výplní
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor nesloužící podnikání č. 2.19 o výměře
106,6 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, Apoštolské církvi, sboru Uherské Hradiště,
Široká 15, 687 34 Uherský Brod - Újezdec, IČ 050 66 271, s výší nájmu 190 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 bohoslužebných aktivit
7. pronájem dvou ploch o výměrách 3 m2 a 3 m2 na fasádě budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, Apoštolské církvi,
sboru Uherské Hradiště, Široká 15, 687 34 Uherský Brod - Újezdec, IČ 050 66 271, s výší
nájmu 1 000 Kč/m2 plochy/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 umístění
dvou reklamních tabulí za podmínky, že vzhled reklamních tabulí bude odsouhlasen Útvarem
městského architekta
8. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor nesloužící podnikání č. 3.16 o výměře
17,87 m2, umístěný ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, politické straně, hnutí ZVUK 12,
Postoupky 245, 767 01 Kroměříž, IČ 714 43 401, s výší nájmu 190 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 zajištění činnosti politické strany, hnutí
9. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory nesloužící podnikání č. 3.11 o výměře
15,13 m2 a č. 3.12 o výměře 14,14 m2, umístěné ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště,
zájmovému spolku 3Dimenze - Moravské centrum znakového jazyka, z. s., Na Záhonech 570,
686 04 Kunovice, IČ 227 33 221, s výší nájmu 190 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
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dobou, za účelem zřízení pobočky kanceláře spolku
10. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.07.2013, týkající se
pronájmu prostoru č. 0.19 o výměře 12,08 m2 umístěného v I. PP a prostor č. 1.03 o výměře
13,08 m2, č. 1.06 (WC) a č. 1.07 (WC), umístěných v I. NP budovy č. p. 293, Palackého
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a dříve Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.s., Gahurova 5265,
760 01 Zlín, IČ 265 93 823, nyní Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ 265 93 823, spočívající v zúžení předmětu nájmu o prostor
č. 0.19 o výměře 12,08 m2 umístěný v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště
11. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 30.12.2015,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2016, týkající se pronájmu prostor č. 318 o výměře
34,16 m2, č. 319 o výměře 13,51 m2, č. 320 o výměře 53,20 m2, č. 321 o výměře 16,00 m2,
č. 322 o výměře 23,65 m2, č. 323 o výměře 10,57 m2, č. 324 o výměře 10,17 m2, č. 326
o výměře 4,66 m2, č. 327 o výměře 10,26 m2, č. 329 o výměře 1,38 m2, č. 330 o výměře
2,37 m2, č. 331 o výměře 2,57 m2, č. 332 o výměře 1,08 m2, č. 333 o výměře 1,08 m2, č. 334
o výměře 0,87 m2, č. 336 o výměře 4,30 m2, č. 339 o výměře 2,17 m2, č. 340 o výměře
15,15 m2 a č. 341 o výměře 19,52 m2, vše o celkové výměře 226,67 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 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Oblastní charitou
Uherské Hradiště, Velehradská 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, spočívající ve
změně čl. V. Úhrady za plnění, jejichž poskytování je s užíváním prostor nesloužících
podnikání spojeno, a to ve změně úhrady spotřeby energií ze zálohové úhrady na úhradu
paušální ve výši 30 000 Kč/měsíc od 01.01.2017 do 30.06.2017
12. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.07.2003, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 04.06.2009, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 01.09.2011, ve znění Dodatku č. 3 ze dne
15.12.2014, týkající se pronájmu prostor č. 2.02 o výměře 12,23 m2 (původně 14 m2)
a č. 2.04 o výměře 23,99 m2 (původně 24 m2), umístěných ve II. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské
Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a Komunistickou stranou Čech a Moravy, Politických vězňů 1531/9,
110 00 Praha - Nové Město, IČ 004 96 936, dohodou ke dni podpisu této dohody
13. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.06.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 31.05.2013, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014, týkající se pronájmu prostoru
č. 3.19 o výměře 18,86 m2 (původně 18,26 m2), umístěného ve III. NP budovy č. p. 293,
Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské
Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností J.D.Production, s.r.o., Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 255 92 939, dohodou ke dni 15.02.2017
14. 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 zemního kabelového vedení NN včetně uzemnění v celkové délce cca 40 bm do-na část
pozemku p. č. 1685/2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a část pozemku p. č. 2753/1
v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, 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
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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
15. 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 zemního kabelového vedení NN včetně uzemnění v celkové délce cca 45 bm do-na
části pozemků p. č. 1013 a p. č. 1685/2 a 1 ks rozpojovací pojistkové skříně do-na část
pozemku p. č. 1685/2 a 1 ks přípojkové pojistkové skříně do-na část pozemku p. č. 1013, vše
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, 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 a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká
pouze v případech stanovených zákonem
16. 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 (uložení), údržby a oprav podzemního optického vedení - přeložky stávajícího
metalického datového kabelu na části pozemku p. č. 3061/4 v k.ú. Mařatice, v celkové délce
cca 15 bm, včetně práva provádět na podzemním optickém vedení úpravy za účelem jeho
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti včetně jeho odstranění, pro oprávněného UPC
Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 005 62 262, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
17. 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
přeložky kabelového vedení NN v celkové délce cca 30 bm do-na část pozemku p. č. 3061/4
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
18. 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 vodovodního potrubí DN 150 v celkové délce cca 47 bm do-na části pozemků
p. č. 436/1, p. č. 436/59, p. č. 2055/5 a p. č. 2073/4, vše v k.ú. Mařatice a vodovodního potrubí
DN 80 v celkové délce cca 7 bm do-na části pozemků p. č. 436/1 a p. č. 436/60, oba
v k.ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování,
provádění oprav a údržby vodovodního řadu DN 150 a vodovodního řadu DN 80 pro
oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 494 53 866, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou
19. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění
nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 37 bm a 1 ks skříně do-na část pozemku
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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
20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění
nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 158 bm a 1 ks kabelové skříně SR, 2 ks
kabelové skříně SV, 1 ks přípojkové skříně SP100, 2 ks betonových sloupů, včetně uzemnění
do-na části pozemků st. p. č. 146/2, p. č. 2063/2, p. č. 2063/18, p. č. 3012/24, p. č. 3012/51,
p. č. 3012/92, p. č. 3012/198, p. č. 3013/26, p. č. 3013/28 a p. č. 3038/2, vše v k.ú. Mařatice,
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, sloup) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech
stanovených zákonem
21. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového
kabelového vedení NN na části pozemku p. č. 110/16 v k.ú. Uherské Hradiště, vymezené
geometrickým plánem č. 2376-789b/2016 (v celkové délce 15 bm), 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 v případech
stanovených zákonem
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 241/2 o výměře
75 m2 (dle GP č. 885-1/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 241/2 o celkové výměře 75 m2)
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu P. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , za kupní cenu 900 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem (správní poplatek
pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického
plánu) uhradí kupující
2. nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých výstavbou
"Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová a ul. Lomená" - součástí investiční akce byla
pokládka ochranných HDPE trubek Metropolitní sítě, jedná se o položení 2 ks HDPE trubek
v trase rekonstruovaného chodníku, délka trasy je 492 bm, celková délka položených trubek je
984 bm, za celkovou cenu nemovité věci dle rozpočtu zhotovitele včetně započtení podílu
vedlejších nákladů ve výši 755 800 Kč včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené v Příloze
č. 1 v důvodové zprávě
3. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Oprava chodníků pohřebiště Sady" na částech
pozemku p. č. 55/1 v k.ú. Sady, která zahrnuje rekonstrukce chodníků mezi stávajícími hroby
(části pozemku o výměře 168,75 m2), oprava povrchu stávajícího páteřního chodníku (části
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pozemku o výměře 68,60 m2), vybudování vjezdu a parkovacích míst pro obsluhu a údržbu
pohřebiště (část pozemku o výměře 51 m2), zřízení veřejného osvětlení (kabelové vedení NN
včetně zemnícího pásku v délce 81 m, 1 ks podružného rozvaděče RVO a až 3 ks stožárů včetně
svítidel veřejného osvětlení), mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Římskokatolickou farností Uherské Hradiště - Sady, Solná
cesta 41, 686 01 Uherské Hradiště - Sady, IČ 484 89 034
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
874/51/RM/2017 Vyhodnocení záměrů města III.
I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 05.09.1994, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.09.1995, ve
znění Dodatku č. 2 ze dne 30.12.2014, týkající se pronájmu prostor č. 1.12 a č. 1.13, vše
o celkové výměře 38,05 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a pobočným spolkem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Uherské Hradiště,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 004 33 845, dohodou ke dni podpisu této
dohody
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3000/226
o výměře cca 97 m2, na část pozemku p. č. 3000/228 o výměře cca 93 m2, na část pozemku
p. č. 3000/230 o výměře cca 104 m2, na část pozemku p. č. 3000/135 o výměře cca 121 m2,
vše v k.ú. Mařatice, které jsou zastavěny stavbami (komunikací, chodníků, parkoviště)
vybudovanými v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy", od společnosti ST
development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní
cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující a náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení
převáděných pozemků uhradí prodávající, s podmínkou, že před podpisem kupní smlouvy
nebudou převáděné části pozemků zatíženy zástavním právem smluvním ani žádným jiným
omezením ve prospěch třetích osob či jiným záznamem uvedeným v oddíle C příslušného listu
vlastnictví, které by omezovaly vlastnické právo
2. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby (komunikace, chodníky,
parkoviště) vybudované v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy" na částech pozemků
v k.ú. Mařatice (dle přesné specifikace v důvodové zprávě), od společnosti ST development
s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
875/51/RM/2017 Záměry města
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3000/117 o výměře cca 14 m2 a částí 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
2. převod částí pozemku p. č. 892/1 o výměře cca 3 m2 a o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice
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3. výpůjčku části pozemku p. č. 399/8 o výměře cca 17,5 m2 v k.ú. Mařatice
4. pronájem parkovacího stání č. 3, které je součástí komplexu 20 parkovacích stání vybudovaných
na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p. č. 1308/30, vše o celkové výměře 580 m2,
vše v k.ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky)
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
876/51/RM/2017 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3000/117 o výměře cca 9 m2, části pozemku p. č. 3000/126
o výměře cca 6 m2 a části pozemku p. č. 3000/229 o výměře cca 51 m2, vše v k.ú. Mařatice
2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2015/0712/SMM ze dne
04.12.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.07.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 02.12.2016,
stavba "Morava, Uherské Hradiště - zvýšení kapacity koryta II. etapa", uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Povodím
Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, spočívající ve změně čl. I., v rozšíření
předmětu smlouvy, o stavbou dotčený pozemek p. č. 4557/7 o celkové výměře 81 m2
a o stavbou dotčenou část pozemku p. č. 6125/26 o výměře 46 m2 (v důsledku nabytí pozemku
p. č. 4557/7 o celkové výměře 81 m2 a pozemku p. č. 6125/26 o celkové výměře 487 m2, oba
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště)
3. pacht části pozemku p. č. 235/9 o výměře cca 362 m2 (díl č. 11) v k.ú. Sady
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 800/399 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mařatice
2. převod části pozemku p. č. 800/2 o výměře cca 112 m2 v k.ú. Mařatice
3. směnu pozemku p. č. 348/242 o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví STK
Uherské Hradiště s.r.o., Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno, IČ 035 09 320 za část
pozemku p. č. 348/148 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
4. směnu pozemků 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 pozemků 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 p. č. 3013/29 o výměře cca 2 000 m2
v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471
5. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2005/269/SMM ze dne 02.05.2005, týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 429/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a manžely Ing. K. a A. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , spočívající ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné,
a to ve snížení výše nájemného z 1 000 Kč/rok na 1 Kč/rok
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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877/51/RM/2017 Stanovení výše nájemného za pronájem zasedací místnosti v objektu č.p. 293
I. Rada města schvaluje
stanovení výše nájemného za pronájem zasedací místnosti č. 2.08 o výměře 75,04 m2 umístěné ve
II. NP budovy č.p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště dle návrhu uvedeného v bodě 1. důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
878/51/RM/2017 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1, výměře 47,86
m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p.č. 552, k.ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 62,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 11.868,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. L. K.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. I. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24, o velikosti 1+1, výměře
30,25 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 745, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p. č. 929, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného
47,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 5.688,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. R.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. B. G. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1, výměře
57,57 m2, umístěný v I. NP bytového domu č.p. 472, ul. Svatoplukova, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 628, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 12.664,- Kč, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. Š.J. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Mgr. P.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1+1, výměře 57,37 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 472, ul. Svatoplukova, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p. č. 628, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 12.620,- Kč, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
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1. M.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. E.M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
5. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o velikosti 2+1, výměře
52,52 m2, umístěný v X. NP bytového domu č.p. 880, Tř. M. Malinovského, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 545, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 11.556,- Kč, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. M.V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. L. U. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
6. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 pro příjmově vymezené osoby,
o velikosti 1+kk, výměře 38,80 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,
základní výše nájemného 36,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 2.500,- Kč,
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. S.O. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. L. J. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24, o velikosti 3+1, výměře 59,69 m2, umístěný v VII. NP
bytového domu č.p. 879, Tř. M. Malinovského, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 1539, k. ú. Uherské Hradiště, s L.H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu určitou 1 rok, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
8. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1, výměře 51,29 m2, umístěný ve II. 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, s paní E.S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu určitou 1 rok, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
9. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o velikosti 1+1, výměře 35,23 m2, umístěný ve II. NP
bytového domu č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 2169, k. ú. Uherské Hradiště, s M.B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu určitou 2 roky, výše nájemného
47,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 6.624,- Kč, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
10. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 10 pro příjmově vymezené osoby,
o velikosti 1+kk, výměře 32,65 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 1275, ul.
Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské
Hradiště, s paní K.R. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ na dobu určitou 2 roky, výše nájemného 36,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy
(výměry), dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.
11. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 11 pro příjmově vymezené osoby,
o velikosti 1+kk, výměře 38,85 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 1277,
ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské
Hradiště, s paní L.T. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou 2 roky, výše nájemného 36,- Kč/m2/měsíc podlahové
plochy (výměry), dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.
12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+kk, výměře 25,24 m2, umístěný ve III. NP
bytového domu č.p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 145 a 146/3, k. ú. Uherské Hradiště, s B.S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na dobu určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou
organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc podlahové
plochy (výměry), výše jistoty 5.552,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
II. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 5, o velikosti 1+1,
výměře 49,20 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 397, Moravní náměstí, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 554, k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného
70,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 4, o velikosti 1+1,
výměře 50,16 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 397, Moravní náměstí, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p. č. 554, k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného
70,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
3. Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 3, o velikosti 3+1,
výměře 104,70 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 372, ul. J. Lucemburského, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 522, k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného
70,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
879/51/RM/2017 Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizace
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění záměr na
uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. 2015/0770/SMM-OSKZOM,
uzavřené dne 11. 12. 2015 mezi městem Uherské Hradiště (vlastníkem) a společností Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s. (provozovatelem), IČ 49453866, se sídlem Uherské Hradiště, Za
Olšávkou 290, PSČ 686 01, spočívajícího v úpravě Přílohy č. 5 - Platební mechanismus aplikací
vyrovnávací platby ve formě snížení nájemného na rok 2017 na výši 24 000,- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
880/51/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice - 1. etapa Sadové úpravy
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice 1. etapa - Sadové úpravy", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: FLORSTYL s.r.o., IČ 607 31 346, sídlo Panská 25, 686 04 Kunovice,
s nabídkovou cenou 945.360 Kč bez DPH, 1.143.886 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem FLORSTYL s.r.o., IČ 607 31 346.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
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s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
881/51/RM/2017 Informace o výsledku interního auditu "Prověření přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uh. Hradiště"
I. Rada města bere na vědomí
informaci o výsledku interního auditu "Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního
systému v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště".
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
882/51/RM/2017 Kontrola plnění usnesení RM a ZM
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady města Uherské Hradiště k 31.12.2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště k 31.12.2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
883/51/RM/2017 Příprava XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 27. února 2017 v 15:00 hodin do velkého
sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Složení volební komise
Rozpočtové opatření města č. 12/2016
Rozpočtové opatření města č. 1/2017 a 2/2017
Úvěrový program "Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště"
Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
8. Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017"
9. Dotační program "Podpora rozvoje kultury v 1. pololetí roku 2017"
10. Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v 1. pololetí roku 2017"
11. Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v 1. pololetí roku
2017"
12. Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí roku 2017"
13. Dotační program "Fond obnovy historické architektury v 1. pololetí roku 2017"
14. Vyhlášení dotačních programů města Uherské Hradiště na 2. pololetí roku 2017
15. Záměry města
16. Závěr z auditu prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště
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17. Architektoniko urbanistická studie sídliště Štěpnice
18. Majetkoprávní narovnání se společností MANAG Development, a.s.
19. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
20. Volba člena Finančního výboru
21. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města za II. pololetí 2016
22. Kontrola plnění usnesení
23. Zpráva o činnosti rady města
24. Dotazy, připomínky a podněty
25. Závěr
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
884/51/RM/2017 Poskytnutí finančního daru pro 1. občánka města Uherské Hradiště v roce 2017
I. Rada města schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč prvnímu narozenému občanovi města Uherské
Hradiště v roce 2017 Lukáši Zálešákovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
zastoupenému rodiči ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
885/51/RM/2017 Podpora kampaně "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Uherské Hradiště dne 10. března 2017 jako
symbol vyjádření podpory mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
886/51/RM/2017 Změna člena Komise pro dopravu a člena Finančního výboru
I. Rada města odvolává
Ing. Ivana Lepku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ z funkce člena Komise pro
dopravu.
II. Rada města jmenuje
MVDr. Jana Machálka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do funkce člena Komise pro
dopravu.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. odvolat Ing. Ivana Lepku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ z funkce člena Finančního výboru.
2. Provést volbu nového člena Finančního výboru.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
887/51/RM/2017 Přihláška do soutěže Manažer roku 2016
I. Rada města souhlasí
s podáním přihlášky do soutěže MANAŽER ROKU 2016 dle předloženého návrhu.
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[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

888/51/RM/2017 Odpověď na žádost ve věci ořezu stromů
I. Rada města bere na vědomí
znění odpovědi manželům Filovým ve věci žádosti ořezu stromů dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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