PŘEHLED USNESENÍ
74. schůze Rady města
konané dne 5.2.2018

1213/74/RM/2018 Zahájení a schválení programu 74. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 74. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1214/74/RM/2018 Poskytnutí finančního daru 1. občánkovi města v roce 2018
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč prvnímu narozenému občánkovi města v roce 2018
Anně Kristýně Prokopové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , zastoupené
rodiči░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1215/74/RM/2018 Zpráva o peticích a stížnostech za rok 2017
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o peticích a stížnostech za rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1216/74/RM/2018 Výroční zpráva o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
I. Rada města bere na vědomí
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. 2017 a její následné zveřejnění.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1217/74/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
I. Rada města jmenuje
JUDr. Mgr. Marka Světlíka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ pověřencem
pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to ode dne 01.03.2018 se sjednáním 3 měsíční zkušební doby.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1218/74/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice - 2. etapa
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Revitalizace zeleně sídliště
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Štěpnice - 2. etapa", 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 60731346, sídlo Panská 25, 686 04 Kunovice,
s nabídkovou cenou 1 896 934 Kč bez DPH, 2 295 290 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem FLORSTYL s.r.o., IČ 60731346 dle
návrhu obchodních podmínek v zadávací dokumentaci.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování 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]
1219/74/RM/2018 Veřejná zakázka Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO",
provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
zjednodušené podlimitní řízení.
Vybraný účastník: 3V & H, s.r.o., IČ: 46992715, Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod,
s nabídkovou cenou 39 499 999 Kč bez DPH, 47 794 998,79 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem 3V & H, s.r.o., IČ: 46992715, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhem
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1220/74/RM/2018 Rekonstrukce domu č. p. 445, ul. Kollárova - Smlouva o smlouvě budoucí
o dodávkách tepelné energie
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie ve věci rekonstrukce domu
č.p. 445 v ul. Kollárova mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ0291471 a společností CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 63472163, DIČ: CZ63472163, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1221/74/RM/2018 Rekonstrukce domu č. p. 445, ul. Kollárova - Smlouva o připojení k soustavě
zásobování tepelnou energií
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě zásobování tepelnou energií ve věci rekonstrukce
domu č.p. 445 v ul. Kollárova mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 a společností CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 63472163, DIČ: CZ63472163, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1222/74/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov", provedené podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných
zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: NELL PROJEKT s.r.o., IČ:29209081, Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
s nabídkovou cenou 610 000 Kč bez DPH, 738 100 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo, s vybraným účastníkem NELL PROJEKT s.r.o., IČ:29209081.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1223/74/RM/2018 Vyhodnocení soutěže na design a výtvarný návrh informačního a navigačního
systému města
I. Rada města schvaluje
výběr vítězného návrhu soutěže Design a výtvarný návrh - informační a navigační systém města,
tj. návrh č. 3 autorů Eduard Herrmann, IČO 04231171, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Matěj Coufal,
IČO 04727797, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle doporučení hodnotící pracovní skupiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1224/74/RM/2018 Projekty prevence kriminality města Uherské Hradiště s účastí státního rozpočtu
(dotace) pro rok 2018
I. Rada města schvaluje
realizaci projektů prevence kriminality města Uherské Hradiště s účastí státního rozpočtu (dotace) pro
rok 2018 s minimální 10 % spoluúčastí města na financování projektů:
- Uherské Hradiště - Rozšíření MKDS
- Uherské Hradiště - Asistent prevence kriminality
- Uherské Hradiště - Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA
- Uherské Hradiště - Kurz základů sebeobrany
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1225/74/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 11/2017
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 11/2017 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2017 se zvyšují o 1 983,9 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.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 11/2017, provedené radou města dle podmínek
zastupitelstvem města.

stanovených

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1226/74/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 01/2018 a 02/2018
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 01/2018 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2018 se zvyšují o 2 524,9 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok 2018,
jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha usnesení č. 1
3. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 70436177, se sídlem
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 nákup elektrického kotle ve výši 100 tis. Kč, hrazený
z investičního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
4. Nadačnímu fondu Jana Antonína Bati, IČ 29254736, se sídlem Uherské Hradiště, Rybárny,
Moravní nábřeží 2, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč, účelově určené na organizaci
a přípravu konference ke 120. výroční narození Jana Antonína Bati a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
5. Spolku Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, se sídlem Ostrava,
Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 832/50, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč,
účelově určené na poradenství pro spotřebitele v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti paní G. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░ , PSČ ░░░░ , o poskytnutí
neinvestiční dotace 2 tis. Kč na podporu reprezentace města na tanečním mistrovství ČR z důvodu
nesplnění cíle dotačního programu "Individuální dotace" ani žádných dalších vyhlášených
účelových dotačních programů města Uherské Hradiště.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 01/2018, 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.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 02/2018 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2018 má
tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 2
2. Zahájení realizace akce "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí" i bez kladného
rozhodnutí poskytovatele dotace. Důvodem zahájení je zájem na brzké realizaci této akce
i v případě, že nezískání dotace bude nutné krýt z rezervy města na spolufinancování dotačních
projektů.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1227/74/RM/2018 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
1. panu T. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště
ve výši 480 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
2. paní M. H. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 686 01 ve výši 220 000 Kč
na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
3. paní P. P. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši
200 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském
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Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
4. panu Ing. P. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 267 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného
domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou
0,50 % p. a.,
5. paní D. H. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
6. paní M. B. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
100 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,73 % p. a.,
7. paní R. V. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
8. panu Ing. J. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady
ve výši 500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
9. paní I. S. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve
výši 250 000 Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
10. panu V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši
100 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
11. panu K. H. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském
Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
12. paní Ing. arch. R. B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice ve výši 210 000 Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
13. paní V. Š. ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
288 000 Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
14. paní M. M. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
ve výši 240 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,57 % p. a.,
15. paní M. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
264 000 Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
16. paní Mgr. I. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 09 Uherské Hradiště Míkovice ve výši 440 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
17. panu M. J. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
ve výši 120 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
18. paní D. M. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov ve výši
160 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
19. paní Ing. J. O. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském
Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
20. paní Ing. L. B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve
výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském
Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,49 % p. a.,
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a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěru a zajištění závazku.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1228/74/RM/2018 Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
I. Rada města schvaluje
oddělené hlasování o bodu č. II. 3).
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1229/74/RM/2018 Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu " Podpora činnosti spolků z rozpočtu města
Uherské Hradiště v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště" těmto
subjektům:
1. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, o.s., se sídlem Pivovarská 488, Jarošov, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 265 43 851, ve výši 300 000 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.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1230/74/RM/2018 Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2018 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 2018 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 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.
2. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA, z.s., se sídlem náměstí Míru 430, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 265 73 831, ve výši 24 300 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.
3. Folklorní soubor Cifra, z.s., se sídlem Na Hraničkách 853, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 016 68 927, ve výši 14 000 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.
4. Mužský sbor JMF Derfla, z.s., se sídlem Železniční 152, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 229 03 836, ve výši 20 000 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.
5. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk, z.s., se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Hradební 1198, Klub
kultury, IČ 708 93 110, ve výši 26 000 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,
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IČ 285 54 001, ve výši 33 000 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.
7. Old Star Hradišťan, z.s., se sídlem Farská 1135, 686 04 Kunovice, IČ 708 93 004, ve výši
20 000 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 30 000 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.
9. UH Senior Band, se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 708 93 144, ve výši
31 000 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 34 000 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.
11. SPOLEK VÉSKY, se sídlem Zámostí 103, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 228 93 351, ve
výši 20 000 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.
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. "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.
14. Folklorní skupina Míkovice, z.s., se sídlem Hlavní 292, Míkovice, 686 09 Uherské Hradiště,
IČ 270 25 268, ve výši 25 000 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.
15. "BORŠIČANKA AK" -o.s., se sídlem č.p. 333, 687 12 Kněžpole, IČ 228 55 998, ve výši 4 500 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.
16. Hodová chasa Míkovice, se sídlem Radovy 110, Míkovice, 686 09 Uherské Hradiště,
IČ 226 12 858, ve výši 10 000 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.
17. Mařaťané o.s., se sídlem Pod Zahrady 345, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 228 79 625, ve výši 32 000 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.
18. 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,
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IČ 000 92 100.
19. Spolek pěstitelů CARNEGIA Uherské Hradiště, o.s., se sídlem Provazní 2184, 688 01 Uherský
Brod, IČ 226 94 161, ve výši 1 600 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 2018 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 70 000 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.
2. Folklórní soubor Míkovjan o.s., se sídlem Na Příkopě 267, Míkovice, 686 09 Uherské Hradiště,
IČ 227 58 437, ve výši 62 500 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.
3. Hradišťánek, se sídlem Praporce 1132, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 708 93 136, ve
výši 144 100 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 100 000 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.
5. Dětský Folklórní Soubor Omladinka, o.s., se sídlem č.p. 198, 687 03 Huštěnovice,
IČ 012 45 872, ve výši 52 000 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. 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]
1231/74/RM/2018 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2018"
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 2018" těmto subjektům:
1. Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Uherské Hradiště, Průmyslová
900, IČ 71208232, ve výši 3 000 Kč na rekondici, zájezd, případně pronájem prostor ke konání
akcí spolku.
2. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, IČ 00092096, pro
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, ve výši 1 000 Kč na pořízení elektrického
mobilního zvedáku a antidekubitních matrací.
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3. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, Havlíčkova 4481/44, IČ 27163059, ve výši 10 000 Kč
na dohodu o provedení práce konzultanta v našem regionu.
4. Společnost Parkinson, z.s., Praha, Volyňská 933/20, IČ 60458887, pro Parkinson klub Uherské
Hradiště, ve výši 3 000 Kč na nákup vstupenek do Aquaparku v Uherském Hradišti a na výdaje
spojené s rekondičním cvičením ve sportovní hale v Uherském Hradišti.
5. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Uherské Hradiště, Štěpnická 1139,
IČ 00092096, pro Domov pro seniory Uherské Hradiště, ve výši 15 000 Kč jako příspěvek na
pořízení elektricky polohovatelných postelí.
6. Společnost Podané ruce o.p.s., Brno, Vídeňská 3, IČ 60557621, pro Terapeutické centrum ve
Zlínském kraji, ve výši 20 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady pracoviště
v Uherském Hradišti.
7. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266, IČ 65267991, pro
Sociálně terapeutickou dílnu, ve výši 3 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady
služby.
8. NADĚJE, Praha 5, K Brance 11/19e, IČ 00570931, pro Sociálně terapeutickou dílnu v Uherském
Hradišti, ve výši 10 000 Kč na materiál pro činnost dílny.
9. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, Jana Blahoslava 419,
IČ 46256300, ve výši 6 000 Kč na potraviny a jednorázové nádobí pro výdej teplé stravy
potřebným.
10. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, pro Denní centrum
sv. Ludmily, ve výši 30 000 Kč jako příspěvek na osobní náklady služby.
11. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, pro Občanskou
poradnu, ve výši 25 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby.
12. LIDUMILA s.r.o., Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 29194024, ve výši 10 000 Kč jako
příspěvek na osobní a provozní náklady chráněné dílny,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního
programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2018 " těchto subjektů:
1. Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Staré Město, Velehradská
1391, IČ 71213953, ve výši 10 000 Kč z důvodu nesplnění cíle a podmínek vyhlášeného
programu.
2. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, IČ 00092096, pro
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince, ve výši 40 000 Kč
z důvodu podání žádosti po termínu vyhlášeném v programu.
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 2018" těmto subjektům:
1. PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78,
IČ 4977408, ve výši 15 000 Kč jako příspěvek na mzdové náklady pro pracovníky odlehčovací
služby.
2. AKROPOLIS, z.s., Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195, IČ 28552709, ve výši 65 000 Kč jako
příspěvek na osobní náklady (včetně DPP a DPČ), provozní náklady, případně nákup didaktických
pomůcek.
3. Alzheimercentrum Zlín z.ú., Zlosyň 160, IČ 03461891, ve výši 5 000 Kč jako příspěvek na mzdové
náklady pracovníků Domova se zvláštním režimem.
4. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266, IČ 65267991, pro Denní
stacionář, ve výši 80 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby.
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5. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266, IČ 65267991, pro
Podporu samostatného bydlení, ve výši 20 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady
služby.
6. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266, IČ 65267991, pro Ranou
péči, ve výši 30 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby.
7. Maltézská pomoc, o.p.s., Praha, Lázeňská 2, IČ 26708451, pro centrum v Uherském Hradišti, ve
výši 20 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby, případně vzdělávání.
8. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, Zlín, U Náhonu
5208, IČ 70850992, pro pracoviště v Uherském Hradišti, ve výši 5 000 Kč jako příspěvek na
osobní a provozní náklady střediska.
9. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, pro Centrum osobní
asistence, ve výši 50 000 Kč jako příspěvek na osobní náklady služby.
10. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, pro Domácí
pečovatelskou službu, ve výši 256 000 Kč jako příspěvek na osobní náklady služby.
11. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, pro Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež TULiP, ve výši 50 000 Kč jako příspěvek na osobní a provozní
náklady služby.
12. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, IČ 29314747,
pro Poradenské centrum v Uherském Hradišti, ve výši 15 000 Kč jako příspěvek na provozní
náklady, propagaci, školení, případně nákup kompenzačních pomůcek,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1232/74/RM/2018 Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Uherské
Hradiště II
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství mezi MAS Staroměstsko, z.s., se sídlem Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, PSČ 686 03, IČ 22707441 a městem Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, dle přílohy.
Účelem smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci stran, které společně realizují projekt "Místní akční
plán ORP Uherské Hradiště II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to na
dobu určitou - po dobu realizace projektu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1233/74/RM/2018 Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku
2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu Podpora
obnovy historické architektury města Uherské Hradiště a dosažení věcných efektů za rok 2017.
II. Rada města schvaluje
poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu
Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
•

Základní škole UNESCO, příspěvkové organizaci, IČ 704 36 070, se sídlem
Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště ve výši 11 253 Kč, účelově určené na
cedule k označení základní školy, a to na objekty č. p. 350 na Komenského náměstí
a č. p. 189 v Hradební ulici, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu
Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
•

Veronice Stratilové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Uherské Hradiště ve
výši 100 000 Kč, účelově určené na obnovu uliční fasády rodinného domu č. p. 169 ve
Františkánské ulici v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního
programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
•

společnosti Pozemní stavitelství Zlín, a. s., IČ 469 00918, se sídlem Kúty 3967, Zlín, na
obnovu uliční fasády domu č. p. 286 na třídě Maršála Malinovského v Uherském
Hradišti, z důvodu nepřipravenosti akce spočívající v absenci závazného stanoviska
orgánu státní památkové péče na zamýšlené práce.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1234/74/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku
2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, 686 01
Jarošov, IČ 68687958 ve výši 3 000 Kč na projekt: Zahradní slavnost - na
náklady, věcné ceny.
2. Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, 686 01
Jarošov, IČ 68687958 ve výši 7 000 Kč na projekt: Tradiční karneval náklady, věcné ceny.

Uherské Hradištěmateriální a režijní
Uherské Hradištěmateriální a režijní

3. Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60371773 ve výši 4 000 Kč na projekt: Plavecké závody dětských domovů XVII. ročník - na
pronájem plaveckého bazénu.
4. Sbor dobrovolných hasičů Uherské Hradiště-Míkovice, Na Příkopě 217, 686 09 Uherské HradištěMíkovice, IČ 62833073 ve výši 1 000 Kč na projekt: Mladí hasiči Míkovice - na sportovní výstroj
a výzbroj pro děti na tréninky a soutěže.
5. Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605431 ve výši 1 000 Kč na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického
bezpráví v 9. ročníku - na materiální a režijní náklady na zajištění organizace výstav, besed, účasti
v soutěži, věcné ceny.
6. Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684 ve
výši 6 000 Kč na projekt: Creative Recycling - školní výměna MGM - GUH spojená s návštěvou
šk. sboru -na náklady na autobusovou dopravu.
7. Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605431 ve výši 13 000 Kč na projekt: ŽA-LI-FLO - vyhodnocení soutěže - na
věcné ceny, materiální náklady.
8. Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká
107, Zámecká 107, 768 04 Střílky, IČ 47935740 ve výši 8 000 Kč na projekt: Prevence rizikového
chování žáků - na pronájem sportovních zařízení, hřišť, tělocvičen.
9. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731 ve výši 10 000 Kč na
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projekt: Univerzita třetího věku při Obchodní akademii Uh. Hradiště - na materiální a režijní
náklady, propagaci, dopravu.
10. Spolek rodičů při Mateřské škole v Uherském Hradišti - Jarošově, Markov 416, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 68688202 ve výši 4 000 Kč na projekt: Školácká akademie předškoláčků - na
materiální náklady, věcné ceny.
11. Stará Cihelna, z. s., Stará Cihelna 1410, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ 5109027 ve
výši
1 000 Kč na projekt: Klub tréninku paměti - na materiální náklady, pronájem prostor.
12. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Větrná 1063, Uherské Hradiště, Větrná 1063, 686 05,
IČ 26542200 ve výši 10 000 Kč na projekt: Podpořme mladé divadelníky ze školy Větrná - na
materiální a režijní náklady, dopravu, propagaci, pronájem kostýmů.
13. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644 ve výši 8 000 Kč na projekt: Školní akademie 2018 na pronájem prostor.
14. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ T.G.Masaryka v Uherském Hradišti, z.s., 1. máje 55,
686 05 Uherské Hradiště, IČ 26671484 ve výši 6 000 Kč na projekt: Environmentální projekt Přírodovědná stezka - na materiální a režijní náklady.
15. Inspirace Zlín z. s., Bří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČ 4535341 ve výši 4 000 Kč na projekt:
Festival IQ Play v Uherském Hradišti - na pronájem prostor.
16. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709 ve
výši 6 000 Kč na projekt: Hvězdné Akrohrátky - na materiální a režijní náklady, propagaci,
diplomy, věcné ceny.
17. Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z.s., U Moravy 915, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 16361130 ve výši 10 000 Kč na projekt: Provoz skautské klubovny a areálu
v Uherském Hradišti - na úhradu energií, drobných oprav klubovny.
18. MESIT střední škola, o.p.s., Družstevní 818, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, IČ 25318390 ve
výši 8 000 Kč na projekt: Škola hrou - motivace mladé generace k tradicím a řemeslům - na
materiální náklady, technické zajištění.
19. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976 ve
výši 5 000 Kč na projekt: Materiály o historii Uherského Hradiště pro nevidomé žáky a veřejnost na materiální náklady a režijní náklady.
20. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46256300 ve výši 1 000 Kč na projekt: Víkendový pobyt pro děti a mládež - na pomůcky pro
děti.
21. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 531120 ve výši 12 500 Kč na projekt: Organizace a příprava na soutěže a slet - na materiální
a režijní náklady, věcné ceny, pronájem bazénu, dopravu.
22. Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., Protzkarova 1220, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 31000332 ve výši 5 000 Kč na projekt: Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na
dechové nástroje - na materiální a technické zajištění, režijní náklady, propagaci, věcné ceny.
23. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46254323 ve výši 10 000 Kč na projekt: Ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků tanečního
oboru ZUŠ ČR - na pronájem prostor.
24. Gombík z.s., Sochorcova 940, 686 03 Staré Město, IČ 5220190 ve výši 1 000 Kč na projekt:
Beseda s novináři o mediální gramotnosti pro studenty středních škol - na cestovní náklady,
propagaci,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelové dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Radioklub Kunovice, z.s., Panská 9, 686 04 Kunovice, IČ 46956867 ve výši 8 000 Kč na projekt:
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Propagace open source technologií mezi mladými lidmi v UH - na technické a materiální náklady,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1235/74/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu
v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:

"Podpora rozvoje sportu

1. Šachový oddíl Mařatice, z. s., Jabloňová 437, Sady, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 061 00 911, na
sportovní činnost - na pronájem hrací místnosti v Uh. Hradišti, doprava na soutěže, rozhodčí, ve
výši 1 000 Kč.
2. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 285 52 709, na organizaci
akce AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ozvučení, ve
výši 4 000 Kč.
3. FBC SLOVÁCKO, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 227 43 766, na sportovní činnost pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na zápasy, ve výši 30 000 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 2018" následujícím subjektům:
1. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ: 228 15 210, žádost podána dne 13.12.2017, na sportovní činnost - doprava na soutěže a na
úhradu nájmu a energií sportovního zařízení Za Alejí 1072, Uh. Hradiště - z důvodu: dlužník Klubu
kultury, tj. nesplnění podmínek dotačního programu.
2. Sdružení tenisové mládeže Uherské Hradiště z. s., č.p. 50, 687 06 Salaš, IČ: 057 57 886, žádost
podána dne 18.12.2017, na sportovní činnost - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, trenér
mládeže - z důvodu: žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi.
3. Cyklistický klub Brno, z.s., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 034 46 344, žádost
podána dne 18.12.2017, na organizaci sportovní akce Závod míru - technické zabezpečení,
pořadatelská služba, program na Masarykově nám. - z důvodu: žádost není prioritní v porovnání
s ostatními žádostmi.
4. SFFA s.r.o., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 039 92 641, žádost podána dne
28.12.2017, na sportovní činnost futsalového klubu BAZOOKA CF Uherské Hradiště - pronájem
sportovišť v Uh. Hradišti, rozhodčí, doprava, propagace - z důvodu: žádost není významná
a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, ve výši 43 000 Kč, v členění:
1.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 40 000 Kč,
1.2. na provoz a údržbu sportoviště - energie, údržba sportovní plochy, ve výši 3 000 Kč.
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2. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 226 68 381,
ve výši 40 000 Kč, v členění:
2.1. na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 20 000 Kč,
2.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 20 000 Kč.
3. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, ve výši 28 000 Kč, v členění:
3.1. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava a ubytování na závodech, pronájem
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 25 000 Kč,
3.2. na provoz loděnice - pronájem prostor od Povodí Morava, energie, ve výši 3 000 Kč.
4. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 046 94 236,
ve výši 29 000 Kč, v členění:
4.1. na dorostenecký turnaj kategorie "B" - rozhodčí, věcné odměny, pronájem sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 4 000 Kč,
4.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 25 000 Kč.
5. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, ve výši 25 000 Kč, v členění:
5.1. na sportovní činnost - úhrada startovného, licence jezdcům, ve výši 22 000 Kč,
5.2. na údržbu povrchu závodní dráhy v Míkovicích, ve výši 3 000 Kč.
6. VK Slovácko z.s., Sokolovská 356, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 265 79 529, na
sportovní činnost - doprava a ubytování na závodech, trenér mládeže, ve výši 2 000 Kč.
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
ve výši 803 500 Kč, v následujícím členění:
7.1. na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti - na hlavní činnost v oblasti sportu - opravy, údržba,
revize (min. 30,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie, ve výši 340 000 Kč, 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,
7.2. oddíl atletiky na provoz atletického areálu a volejbalových kurtů v Uh. Hradišti - opravy,
údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, úhrada nájmu, ve výši 140 000 Kč,
7.3. oddíl atletiky na organizaci Slovácké hodinovky a Memoriálových závodů - rozhodčí,
propagace, věcné odměny, technické zabezpečení, ve výši 5 000 Kč,
7.4. oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři mládeže,
registrační a soutěžní poplatky, ve výši 40 000 Kč,
7.5. oddíl squashe na sportovní činnost - doprava na soutěže, startovné, soutěžní a registrační
poplatky, ve výši 7 000 Kč,
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7.6. oddíl házené na 2 turnaje mládeže a 2 turnaje žákovské ligy - rozhodčí, věcné odměny,
propagace, ve výši 8 000 Kč,
7.7. oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na utkání,
trenéři mládeže, startovné, propagace, ve výši 23 000 Kč,
7.8. oddíl házené na sportovní činnost družstva mužů - doprava na utkání, rozhodčí,
ve výši 4 000 Kč,
7.9. oddíl jógy na cvičení jógy - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši 2 000 Kč,
7.10. oddíl juda na Velikonoční turnaj a krajský pohár ml. žactva - věcné odměny, rozhodčí,
propagace, technické zabezpečení, ve výši 4 000 Kč,
7.11. oddíl juda na sportovní činnost - doprava na turnaje, trenéři mládeže, ve výši 21 000 Kč,
7.12. sportovní kulturistika a fitness na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenér mládeže,
ve výši 4 000 Kč,
7.13. oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na závody,
trenéři mládeže, startovné, ve výši 100 000 Kč,
7.14. oddíl plavání na oddílové plavecké závody města Uh. Hradiště - pronájem plaveckého
bazénu v Uh. Hradišti, rozhodčí, věcné ceny, ve výši 1 000 Kč,
7.15. oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, startovné, ve výši 20 500 Kč,
7.16. oddíl volejbalu na organizaci Memoriálu Františka Tejnila (2 mezinárodní turnaje mládeže)
- věcné odměny, rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, propagace, ve výši 7 000 Kč,
7.17. oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na utkání
a turnaje, rozhodčí, trenéři mládeže, ve výši 77 000 Kč.
8. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238,
ve výši 551 000 Kč, v členění:
8.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím (hlasatel,
časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 345 000 Kč,
8.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 200 000 Kč,
8.3. na organizaci turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič, zdravotník,
propagace, ve výši 6 000 Kč.
9. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 31 120, ve výši 13 000 Kč, v členění:
9.1. na sportovní činnost (TeamGym-gymnastika, soutěž všestrannosti) - odměny cvičitelům
mládeže, ve výši 10 000 Kč,
9.2. na provoz sokolovny - el. energie, plyn, voda, opravy, ve výši 3 000 Kč.
10. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431,
ve výši 29 000 Kč, v členění:
10.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, trenéři mládeže, pronájmy sportovišť
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v Uh. Hradišti, ve výši 23 000 Kč,
10.2. na provoz šaten ve sportovním areálu Mařatice-Východ - el. energie, vodné a stočné,
ve výši 6 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1236/74/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
cestovního ruchu v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Baťův kanál, o.p.s., IČ: 26275341, Zámecká 2, Veselí nad Moravou, na projekt: Baťákova regata
2018 (účel - hudební doprovod na břehu - ozvučení, moderátor, pódium, kapela, propagace rádio, internet, fb., tisk, výlep a distribuce plakátů) ve výši 12 500 Kč,
2. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 68731841, Masarykovo nám. 21,
Uherské Hradiště, na projekt: Na kole vinohrady Uherskohradišťska (účel - design plakátu, úpravy,
sazba, korektury, tisk a výlep plakátů, design brožury s mapou, sazba, prepress, tisk a falcování
brožury s mapou, vystoupení folk. souborů, ozvučení, moderace, mediální podpora, náklady na
označení stezek) ve výši 12 500 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1237/74/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Gymnázium Uherské Hradiště, IČ: 60371684, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, na
projekt: Akademie Gymnázia UH (účel - pronájem Slováckého divadla) ve výši 10 000 Kč,
2. Vinaři Mařatice z.s., IČ: 67006981, Vinohradská 850, Uherské Hradiště, na projekt: 40. Regionální
výstava vín Mařatice (účel - nájmy prostor - degustace, výstava) ve výši 5 000 Kč,
3. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČ: 65399447,
Krakovská 21, Praha 1, na projekt: Koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě
(účel - honorář umělcům, tisk plakátů, výlep plakátů) ve výši 5 000 Kč,
4. CM Kunovjan, z.s., IČ: 70893128, Pod Vinohrady 219, Uherské Hradiště, na projekt: Společné
profilové CD CM Kunovjan a ženského sboru z Kunovic (účel - náklady spojené s pořízením
nahrávky a výrobu CD nosičů - výroba audiozáznamu, zvukové zpracování, výroba nosiče a obalu)
ve výši 11 000 Kč,
5. Malovaný kraj, z. s., IČ: 27010511, 17. listopadu 1a, Břeclav, na projekt: Vydávání časopisu
Malovaný kraj v roce 2018 (účel - honoráře, tisk a předtisková příprava) ve výši 15 000 Kč,
6. Post Bellum, o.p.s. - Paměť národa Střední Morava, IČ: 26548526, Štěpánská 704/61, Praha 1, na
projekt: Zachraňme a představme příběhy pamětníků událostí z roku 1918, 1948.(účel materiálové náklady, natáčení pamětníků, příprava a realizace výstavy, propagace) ve výši
10 000 Kč,
7. UH Senior Band, spolek, IČ: 70893144, Hradební 1198, Uherské Hradiště na projekt: Zajištění
akcí "Čaj s UH SENIOR BANDEM" v I. pololetí 2018 (účel - služby Klubu kultury - příprava sálu,
ozvučení, požární dozor, propagace, rozpis not, notový materiál) ve výši 15 000 Kč,
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8. Občanské sdružení "Kunovjan", z.s., IČ: 62831585, Záchalupčí 952 Kunovice, na projekt: Národní
přehlídka dětského verbuňku (účel - doprovodné cimbálové muziky) ve výši 5 000 Kč,
9. Karel Hoffmann, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na projekt: Pohádky jedou za dětmi
(účel - nájmy skladů, sálů, nájem většího vozu, výroba a údržba inscenací) ve výši 20 000 Kč,
10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 46256300, Jana
Blahoslava 419, Uherské Hradiště, na projekt: Koncerty, ples a kulturní akce pro veřejnost (účel honoráře, pronájem Reduty vč. technického dozoru a dalších služeb) ve výši 5 000 Kč,
11. Mužský sbor JMF Derfla z.s., IČ: 22903836, Železniční 152, Uherské Hradiště, na projekt:
Zpívání na schodech (účel - pronájem lavek, stolů, stánků, zajištění WC, pronájem hudební
aparatury, zvukař, honorář cimbálové muzice, náklady na propagaci, pronájem stanu) ve výši
5 000 Kč,
12. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, IČ: 531120, Tyršovo nám. 113, Uherské Hradiště, na
projekt: Podpora činnosti loutkového divadla (účel - nákup a opravy loutek) ve výši 7 000 Kč,
13. Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., IČ: 3100332, Protzkarova 1220, Uherské
Hradiště, na projekt: Koncertní projekt v rámci ZUŠ Open 2018 (účel - technické zajištění,
cestovné náklady, tisk prop. materiálů, úprava skladeb, výtvarný a jiný materiál k workshopům)
ve výši 10 000 Kč,
14. Jiří Pospíchal, ░░░░ ░░░░ ░ ,░░░░ ░░░ , na projekt: Koncertní řada klasické hudby Umíme
Hrát (účel - honoráře umělců, cestovné, propagace, úprava not) ve výši 15 000 Kč,
15. Jana Trubačíková, ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Uherské Hradiště, na projekt: Reprízy
představení Broučci (účel - pronájmy, doprava dětí) ve výši 10 000 Kč,
16. Folklórní soubor Míkovjan o. s., IČ: 22758437, Na Příkopě 267, Uherské Hradiště, na projekt:
Propagační materiály folklorního souboru Míkovjan a Míkovic (účel - materiálové náklady, střih
a realizace videa) ve výši 5 000 Kč,
17. Přátelé zpětné vazby z. s., IČ: 22739394, Na Příkopě 127, Uh. Hradiště, na projekt: Koncerty
amatérských hudebních skupin, soutěž začínajících kapel (účel - umělecké honoráře, nahrávání
alba
vítěze
soutěže
v
profesionálním
studiu)
ve
výši
10
000
Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje kultury v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Hradišťánek, IČ: 70893136, Praporce 1132, Uherské Hradiště, na projekt: Doplnění krojového
vybavení (účel - pořízení krojových sukní) ve výši 30 000 Kč z důvodu, že žádost není významná
a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi,
2. Gombík z.s., IČ: 5220190, Sochorcova 940, Staré Město, na projekt: Výstava enkaustických maleb
PhDr. Heleny Šuranské v nemocnici v Uh. Hradišti (účel - rámování obrazů) ve výši 8 000 Kč
z důvodu, že žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
kultury v I. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, z.s., IČ: 26543851, Pivovarská 488, Uherské Hradiště, na
projekt: Reprezentační sportovní soupravy (účel - reprezentační sportovní soupravy) ve výši
112 000 Kč z důvodu, že žádost není významná a prioritní v porovnání s ostatními žádostmi.
2. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 46254323, Mariánské náměstí 125, Uherské
Hradiště, na projekt: Ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru základních
uměleckých škol v ČR (účel - nájemné Klubu kultury a související služby) ve výši 15 000 Kč
z důvodu, že žádost byla podána i do jiného dotačního programu města Uherské Hradiště.
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IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Cifra, z.s., IČ: 26523213, Hradební 1198, Uherské Hradiště, na projekt: Prémiérový pořad (účel pronájem prostoru a služby Klubu kultury, scéna, propagace, zvuk, choreografie) ve výši
15 000 Kč,
2. Stará cihelna z.s., IČ: 5109027, Stará cihelna 1410, Uherské Hradiště, na projekt: Vydání knihy
o gen. Janu Vančurovi - významném občanu Uh. Hradiště (účel - digitální techn. příprava, tisk
výtisků knihy) ve výši 20 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1238/74/RM/2018 Dotační programy města Uherské Hradiště na II. pololetí roku 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na II. pololetí roku 2018:
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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1239/74/RM/2018 Návrh na uzavření smluv o nájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou
službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města
Uherské Hradiště č. 567/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 v následujícím pořadí:
1. M░░ K░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. D░░░ N░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 315 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou
službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města
Uherské Hradiště č. 567/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 v následujícím pořadí:
1. A░░░ K░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. J░░ B░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1240/74/RM/2018 Návrhy na změnu územního plánu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
•
•
•

návrh č. 1 na pořízení změny ÚP v k. ú. Jarošov, parcely č. 1517/4, 1558/3, 1559
a 1911 přidružené k ulici V Trpínkách, dle přílohy,
návrh č. 5 na pořízení změny ÚP v k. ú. Míkovice nad Olšavou, parcely č. 803/85,
8913/6 a 813/10 přidružené k ulici Podboří, dle přílohy,
návrh č. 6 na pořízení změny ÚP v k. ú. Sady, parcely č. 440/1, 442, 441/2, 434, 435/1,
438/2, 438/1 a 441/1 přidružené k ulici Pod Lipkami, dle přílohy.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
•
•
•
•
•

návrh č. 2 na pořízení změny ÚP v k. ú. Mařatice, parcela č. 348/50 přidružená k ulici
Na Zápovědi, dle přílohy,
návrh č. 3 na pořízení změny ÚP v k.ú. Jarošov, parcely č. 994 a 980/6 přidružené
k ulici Na Odlučí, dle přílohy,
návrh č. 4 na pořízení změny ÚP v k.ú. Jarošov, parcela č. 112/3 přidružená k ulici
V Trpínkách, dle přílohy,
návrh č. 7 na pořízení změny ÚP v k.ú. Vésky , parcela č. 526/11, dle přílohy,
návrh č. 8 na pořízení změny ÚP v k.ú. Uherské Hradiště, část města Rybárny, parcela
č. 622/8, dle přílohy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1241/74/RM/2018 Soudní spory se společností towerclub s.r.o.
I. Rada města schvaluje
1. podání žaloby na společnost towerclub s.r.o., IČ 02042967, se sídlem Brno-Kouhoutovice,
Kohoutovice, Potocká 58/7, na vyklizení nebytových prostor nacházejících se ve III. nadzemním
podlaží nemovitosti zapsané na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště, a to pozemku
p.č. st. 153, jehož součástí je budova č.p. 130 nacházející se v Uherském Hradišti na ulici
Prostřední.
2. Podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného zásahu do práva k domu a nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 trestního
zákoníku týkajícího se nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží nemovitosti zapsané na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště, a to pozemku p.č. st. 153, jehož součástí je budova
č.p. 130 nacházející se v Uherském Hradišti na ulici Prostřední.
II. Rada města uděluje
1. plnou moc advokátovi JUDr. Josefu Pitnerovi, se sídlem Krátká 143, Uherské Hradiště, aby město
Uherské Hradiště zastupoval ve věci žaloby na vyklizení nebytových prostor nacházejících se ve
III. nadzemním podlaží nemovitosti zapsané na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště,
a to pozemku p.č. st. 153, jehož součástí je budova č.p. 130 nacházející se v Uherském Hradišti
na ulici Prostřední, dle přílohy.
2. Plnou moc advokátovi JUDr. Josefu Pitnerovi, se sídlem Krátká 143, Uherské Hradiště, aby město
Uherské Hradiště zastupoval ve věci trestního oznámení na neznámého pachatele ze spáchání
přečinu neoprávněného zásahu do práva k nebytovému prostoru nemovitosti zapsané na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště, a to pozemku p.č. st. 153, jehož součástí je budova
č.p. 130 nacházející se v Uherském Hradišti na ulici Prostřední, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Stránka 19 z 27

1242/74/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města ruší
vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 2+1, výměře 53,20 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 824, ul. Na Splávku, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p.č. 1036, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce nájemného v Kč/m2/měsíc.
II. Rada města schvaluje ke zveřejnění
záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 3, o velikosti 2+1, výměře
53,20 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 824, ul. Na Splávku, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 1036, k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného 70 Kč/m2/měsíc,
s podmínkou, že každý nájemce musí po dobu trvání nájmu daného bytu splňovat podmínku ve
smyslu § 2272 odst. 3 občanského zákoníku, a to že v nájemcově domácnosti bude žít jen takový
počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých
pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, kdy o splnění výše uvedené podmínky rozhoduje
Rada Města Uherské Hradiště.
III. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 2+1, výměře 49,50 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 824, ul. Na Splávku, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p.č. 1036, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce nájemného v Kč/m2/měsíc,
v pořadí s:
1. K.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; nabídnutá částka
117 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. T.H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; nabídnutá částka
115,50 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
3. I.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; nabídnutá částka
111 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
IV. Rada města trvá
1. Na svém rozhodnutí schválené usnesením č. 1139/70/RM/2017 ze dne 07.11.2017, tzn. podání
výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou podle § 2288, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy nájemci Bc. D.V. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1243/74/RM/2018 Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku
2018"
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 2018" následujícím subjektům:
1. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 708 20 287 na projekt "Zajištění zdravotní kondice včelstev" ve výši 8 000 Kč,
2. Kočičí depozitum Flíček z. s., 687 38 Nedakonice 99, IČ 029 44 677 na projekt "Příspěvek pro
opuštěné a týrané kočky" ve výši 20 000 Kč,
3. MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s., Hlavní 292, 686 09 Uherské Hradiště -Míkovice,
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IČ 670 09 859 na projekt "Dětský den s mysliveckou tématikou" ve výši 5 000 Kč,
4. MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s., Hlavní 292,686 09 Uherské Hradiště -Míkovice,
IČ 670 09 859 na projekt "Údržba a výsadba městského pozemku" ve výši 7 250 Kč,
5. Stanice ochrany fauny Hluk, Hlavní 889, 687 25 Hluk, IČ 228 20 744 na projekt "Boj s holuby ve
městě Uherské Hradiště" ve výši 10 000 Kč,
6. ÚTULEK JINAK, z. s., Radovany 116, 763 61 Napajedla, IČ 598 01 19 na projekt "Výstavba útulku
pro psy" ve výši 30 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí v rámci dotačního programu "Podpora činností
v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 709 67 318 na projekt "Péče o zraněné
volně žijící živočichy z k. ú. Uherské Hradiště" ve výši 30 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1244/74/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na pozemky p. č. 679 o celkové výměře 204 m2 a p. č. 680
o celkové výměře 37 m2, oba v k.ú. Vésky, společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s., V Úzkých
1487, 686 04 Kunovice, IČ 255 44 047, s výší pachtovného 3 625 Kč/ha/rok + aktuální sazba
DPH, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou s tím, že pacht skončí koncem
zemědělského pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za účelem provozování
zemědělské činnosti
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na pozemky p. č. 1632 o celkové výměře 263 m2,
st. p. č. 217/4 o celkové výměře 243 m2, p. č. 110/5 o celkové výměře 313 m2 a část pozemku
st. p. č. 549 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, Základní umělecké škole Uherské
Hradiště, příspěvkové organizaci, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 462 54 323, s výší nájmu 30 Kč/m2/rok (osvobozeno od DPH), 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
smlouvy, za účelem údržby dvora, přístupu do budovy z dvorního traktu, zajištění dodávek
materiálu, přístupu do skladů a kotelny a vybudování jeviště pro prezentaci práce žáků Základní
umělecké školy
3. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku původní p. č. 3013/29 o výměře 3 129 m2
v k.ú. Mařatice (dle GP č. 2848-27/2017 tato část označena jako p. č. 3013/29 o celkové výměře
3 129 m2), slečně V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , s výší pachtovného
0,60 Kč/m2/rok, na dobu určitou do 30.09.2019, za účelem údržby pozemku a drobné pěstitelské
činnosti
4. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 235/9 o výměře 70 m2 v k.ú. Sady,
panu V. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 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 zřízení
zemědělské zahrádky
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) a následné
uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na části pozemku p. č. 1059/59
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v k.ú. Uherské Hradiště pro přípojku NN v celkové délce cca 35 bm a 1 ks pilíře s elektroměrovým
rozvaděčem, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách přípojky NN
a elektroměrového rozvaděče včetně práva provádět na přípojce NN a elektroměrovém rozvaděči
úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, pro oprávněného Českou
telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063,
zastoupena společností Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka,
IČ 257 88 680, za kterou jedná společnost K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386, Mladcová, 760 01 Zlín,
IČ 005 46 178, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (pilíř)
+ aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) a následné
uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na částech pozemků p. č. 501,
p. č. 796/47 a p. č. 796/51, vše v k.ú. Sady pro podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, sestávající ze dvou trubek HDPE 40/33 mm s optickým kabelem a od sloupu
E.ONu pro elektrický kabel CYKY 4Bx10 včetně 1 ks skříně ER112, v celkové délce cca 36 bm,
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení,
elektrického kabelu a 1 ks skříně ER112 včetně práva provádět na podzemním komunikačním
vedení, elektrickém kabelu a skříni úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, pro oprávněného Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063, zastoupena společností Vegacom a.s., Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČ 257 88 680, za kterou jedná společnost K.V.Z. spol. s r.o.,
Mokrá II 386, Mladcová, 760 01 Zlín, IČ 005 46 178, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění
kabelového vedení VN v celkové délce cca 30 bm do-na části pozemků p. č. 3058/8
a p. č. 3058/14, oba 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 01 České Budějovice,
IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako
časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem, v rozsahu max. 0,5 m
na každou stranu od osy kabelového vedení VN
8. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícího v právu zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového nadzemního
kabelového vedení NN nad část pozemku p. č. 575/10 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, vymezeného
geometrickými plány č. 546-220/2017 a č. 534-220a/2017, 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 01
České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH,
jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
II. Rada města neschvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku původní p. č. 3013/29 o výměře 3 129 m2
v k.ú. Mařatice (dle GP č. 2848-27/2017 tato část označena jako p. č. 3013/29 o celkové výměře
3 129 m2), slečně V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , s výší pachtovného
0,60 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem údržby pozemku a drobné pěstitelské činnosti
2. 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 354 bm, nového nadzemního vedení NN
v celkové délce cca 16 bm, umístění 2 ks skříní SS100/NV, 2 ks pilířů SR422/NK, 1 ks nového
podpěrného bodu do-na části pozemků p. č. 202/1, p. č. 218/1, p. č. 241/1, st. p. č. 603
a st. p. č. 674, vše v k.ú. Uherské 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 01 České
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Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň, pilíř, podpěrný bod) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené,
které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
III. Rada města ruší
1. usnesení č. 1193/72/RM/2017/Veřejný ze dne 14.12.2017 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory č. 2.34 o výměře 7 m2, č. 2.35 o výměře
16,75 m2, č. 2.43 o výměře 94,25 m2 a č. 2.44 o výměře 10 m2, vše o celkové výměře 128 m2,
umístěné v II. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, panu Milanu Burdovi, 687 05 Jalubí 456, IČ 473 42 978,
s výší nájmu 600 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 a provozování
rychlého občerstvení
2. usnesení č. 1192/72/RM/2017/Veřejný ze dne 14.12.2017 v odst. I. v bodě 2., a to ve znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 2.21 o výměře 22,17 m2, umístěný ve II. NP
budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků
st. p. č. 182 a st. p. č. 183 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Lucii Jurákové, Derflanská 1756, 686 05
Uherské Hradiště - Mařatice, IČ 724 19 849, s výší nájmu 1 800 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 kosmetických služeb
3. usnesení č. 640/41/RM/2016/Veřejný ze dne 02.08.2016 v odst. I. v bodě 16., a to ve znění:
Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu uložení nového kanalizačního potrubí DN 300 v délce cca 241 bm včetně 8 ks šachet
do-na části pozemků p. č. 65/5, p. č. 979/9, p. č. 1685/2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav
a údržby kanalizačního potrubí a šachet pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za
Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (šachta) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření kupní smlouvy na nabytí částí pozemku původní p. č. 3000/135 o celkové výměře
896 m2 (dle GP č. 2873-75/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3000/379 o celkové
výměře 294 m2 a nově vzniklý pozemek p. č. 3000/135 o celkové výměře 602 m2) v k.ú. Mařatice
včetně všech součástí a příslušenství, zejména včetně zeleně, která bude na pozemcích v rámci
realizace stavby "Bytové domy Sluneční terasy" zřízena, 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 uhradí prodávající, dle návrhu smlouvy
uvedeného v důvodové zprávě
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek st. p. č. 729 o celkové výměře 18 m2
v k.ú. Mařatice, paní A. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za kupní cenu 450 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující
3. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 2065/13 o výměře
1 m2 (dle GP č. 2850-18/2017 část pozemku označena jako díl "a" o celkové výměře 1 m2)
v k.ú. Mařatice, paní D. L. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za
kupní cenu 450 Kč/m2 včetně DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí kupující
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4. nabytí a následné uzavření smlouvy na pozemky a stavby v k.ú. Uherské Hradiště (dle specifikace
uvedené v důvodové zprávě), od Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,
IČ 708 91 320, bezúplatně s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471
5. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na část pozemku p. č. 768/29 o výměře 51 m2 (dle
GP č. 547-34/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 768/78 o celkové výměře 51 m2) v k.ú. Míkovice
nad Olšavou v SJM D. a M. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za pozemek p. č. 768/71 o celkové výměře 29 m2 v k.ú. Míkovice nad
Olšavou ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471, bez doplatku s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
6. uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a bytovým družstvem ZÁZEMÍ, Mojmírova 768,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 10 045, ve věci odstranění věcného břemene zachování
a umožnění vstupu do úkrytu civilní obrany umístěného v suterénu domu č. p. 768 osobám
pověřeným a v případě vzniku krizové situace třetím osobám dle rozhodnutí příslušného orgánu,
které je nyní zapsáno pro vymezené bytové jednotky (dle přesné specifikace uvedené v důvodové
zprávě)
7. uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, ve věci odstranění věcného
břemene zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění
nadzemního kabelového vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 475-49-1/2013, které je
zapsáno na pozemku p. č. 575/10 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 2065/13 o výměře
1 m2 (dle GP č. 2850-18/2017 část pozemku označena jako díl "a" o celkové výměře 1 m2)
v k.ú. Mařatice, paní D. L. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za
kupní cenu 150 Kč/m2
2. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 529/1 o celkové výměře 4 108 m2
v k.ú. Vésky, od podílových spoluvlastníků paní Ing. K. Ď. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ - podíl o velikosti id. 1/2 a pana M. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - podíl o velikosti id. 1/2, za celkovou kupní cenu 350 Kč/m2
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1245/74/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2015/0046/SMM ze dne 13.02.2015,
týkající se pronájmu prostoru č. 251 o výměře 20,79 m2, umístěného v II. NP budovy č. p. 1198,
Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 25/1 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a paní Ing. Irenou Štěpánkovou, Revoluční 1813, 688 01 Uherský Brod,
IČ 653 19 214, dohodou ke dni 28.02.2018
2. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2014/0663/SMM ze dne 06.10.2014,
týkající se pronájmu prostor č. 246 o výměře 22,01 m2 a č. 247 o výměře 20,79 m2, vše o celkové
výměře 42,80 m2, umístěných v II. NP budovy č. p. 1198, Hradební, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 25/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve Tanečním souborem
Hradišťan, o.s., Tyršova 926, 686 03 Staré Město, IČ 228 45 402, nyní Taneční soubor Hradišťan,
z.s., Jalubí 324, 687 05 Jalubí, IČ 228 45 402, dohodou ke dni 28.02.2018
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 2.04 o výměře 23,99 m2, umístěný ve II. NP
budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406
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v k.ú. Uherské Hradiště, paní Ing. Ireně Štěpánkové, Revoluční 1813, 688 01 Uherský Brod,
IČ 653 19 214, s výší nájmu 1 500 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 pojišťovnictví
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 2.02 o výměře 12,23 m2, umístěný ve II. NP
budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406
v k.ú. Uherské Hradiště, paní PhDr. B. R. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , 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 zřízení
kanceláře a kontaktního místa předsedkyně Spolku přátel města Mayen
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 2.08 o výměře 26,23 m2, umístěný ve II. NP
a na prostor č. 3.01 o výměře 13,41 m2, umístěný ve III. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště, Tanečnímu
souboru Hradišťan, z.s., Jalubí 324, 687 05 Jalubí, IČ 228 45 402, s výší nájmu 200 Kč/m2/rok
(prostor č. 2.08) a 50 Kč/m2/rok (prostor č. 3.01), 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
skladu krojů a rekvizit tanečního souboru Hradišťan
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1464 o celkové výměře 1 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, od pana M. G. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1246/74/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2013/0561/SMM ze dne 16.08.2013, týkající se
výpůjčky části pozemku p. č. 3016/22 o výměře 1 190 m2 a části pozemku p. č. 3016/23 o výměře
60 m2, oba v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve Sborem dobrovolných hasičů Jarošov,
Pivovarská 528, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov, nyní SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Jarošov, Pivovarská 509, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 628 33 065, spočívajícího ve
změně čl. III. Podmínky výpůjčky, v odst. 1, a to z doby určité do doby realizace záměru na
výstavbu sportoviště a rekreační zóny v této lokalitě, nejdéle však do 31.12.2018, na dobu určitou
do doby realizace záměru na výstavbu sportoviště a rekreační zóny v této lokalitě, nejdéle však do
31.12.2023
2. pronájem prostoru v telekomunikačním rozvaděči o velikosti 20U umístěném v místnosti č. 412 ve
4. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice a části prostoru v ochranné vrapované trubce o celkové délce 20 bm
vedené v trase z budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, do budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice
3. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 3.18 o výměře 18,26 m2
a č. 3.19 o výměře 18,86 m2, vše o celkové výměře 37,12 m2, umístěných ve III. NP budovy
č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406
v k.ú. Uherské Hradiště
4. pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.21 o výměře 22,17 m2,
umístěného ve II. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183 v k.ú. Uherské Hradiště
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II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3002/86 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Mařatice
2. pronájem částí pozemků p. č. 3061/9 o výměře cca 14 m2, p. č. 3061/20 o výměře cca 72 m2
a p. č. 3061/1 o výměře cca 214 m2, vše v k.ú. Mařatice
3. výpůjčku části pozemku p. č. 2065/90 o výměře cca 43 m2 v k.ú. Mařatice
4. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.34 o výměře 7 m2, č. 2.35
o výměře 16,75 m2, č. 2.43 o výměře 94,25 m2 a č. 2.44 o výměře 10 m2, vše o celkové výměře
128 m2, umístěných v II. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu výkladního prostoru k umístění reklamy ze dne
31.12.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2014, týkající se pronájmu 2 ks výkladního
prostoru, první a druhý ze vstupu z Masarykova náměstí, umístěných na budově č. p. 33,
ul. Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 46 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností PANORAMA REALITY s. r. o., Protzkarova 51, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 262 52 686, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to ve změně počtu
pronajatých výkladních prostor z 2 ks na 1 ks (ponechán první ze vstupu z Masarykova náměstí)
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1247/74/RM/2018 Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 48
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 48 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na
území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, městem Kunovice,
IČ 00567892, DIČ CZ00567892, se sídlem Kunovice, nám. Svobody 361, PSČ 686 04, městem Staré
Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, se sídlem Staré Město, nám. Hrdinů 100, PSČ 686 03
a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IČ 27752968, DIČ CZ27752968, se sídlem Uherské
Hradiště, Malinovského 874, PSČ 686 19, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku je úhrada podílu města Uherské Hradiště na prokazatelné ztrátě z provozu MHD
v roce 2018 ve výši 1 615 700 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1248/74/RM/2018 Nepeněžitý vklad vodohospodářské infrastruktury města do společnosti SVK, a.s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepeněžitý vklad majetku města Uherské Hradiště v hodnotě 1 048 000 Kč do společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s., IČ 494 53 866, se sídlem Za Olšávkou 290, PSČ 686 01, s podmínkou,
že představenstvem společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. bude rozhodnuto o zvýšení
základního kapitálu společnosti a Zastupitelstvem města Uherské Hradiště bude schválena smlouva
o upsání akcií.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1249/74/RM/2018 Připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Uherské Hradiště dne 10. března 2018 jako
symbolu podpory mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet".
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1250/74/RM/2018 Příprava XXII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XXII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 26. února 2018 v 15:00 hodin do velkého
sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XXII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Rozpočtové opatření města č. 11/2017
Rozpočtové opatření města č. 1/2018 a 2/2018
Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města
Uherské Hradiště v I. pololetí 2018
Rozhodnutí o žádostech v dotačním programu Podpora činnosti spolků z rozpočtu
města Uh. Hradiště v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uh.
Hradiště
Dotace z Fondu obnovy historické architektury
Rozhodnutí o žádostech v dotačním programu Fondu životního prostředí
z rozpočtu města Uh. Hradiště v roce 2018
Dotační program Podpora rozvoje sportu v I. pololetí 2018
Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí 2018
Dotační program Podpora rozvoje kultury v I. pololetí 2018
Dotační program Podpora rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí 2018
Rozhodnutí o žádostech v dotačním programu Podpora sociálních a navazujících
služeb v I. pololetí roku 2018
Vyhlášení dotačních programů města Uherské Hradiště na II. pololetí roku 2018
Záměry města
Dodatek č. 48 ke smlouvě s ČSAD k zajištění MHD
Schválení nepeněžitého vkladu vodohospodářské infrastruktury města do SVK, a.s.
Změny územního plánu
Souhlas se záměrem Informační a navigační systém
Změna obecně závazných vyhlášek o školských obvodech
Připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města za II. pololetí 2017
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti rady města
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1251/74/RM/2018 Kontrola plnění usnesení RM a ZM
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady města Uherské Hradiště k 31.12.2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště k 31.12.2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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