PŘEHLED USNESENÍ
80. schůze Rady města
konané dne 14.5.2018

1330/80/RM/2018 Zahájení a schválení programu 80. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 80. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1331/80/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na vitrínu (levou) o výměře 1 m2, umístěnou na části
pozemku p. č. 7/2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Křesťanské a demokratické unii Československé straně lidové, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha - Nové Město,
IČ 004 42 704, KDU - ČSL, Krajské kanceláři, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, s výší nájmu
500 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
propagace a informací pro veřejnost
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 2045/3 o výměře 7,8 m2
v k.ú. Mařatice, manželům JUDr. J. S. a Ing. V. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na dobu určitou po dobu životnosti stavby
rodinného domu č. p. 394, za účelem zřízení vjezdu/sjezdu na zpevněnou plochu pro osobní
automobil k rodinnému domu č. p. 394, ul. Vinohradská, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 21/1 v k.ú. Mařatice a současně uděluje souhlas s navrhovaným stavebním
záměrem vybudování vjezdu/sjezdu na části pozemku p. č. 2045/3 v k.ú. Mařatice
3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků p. č. 658/6 o výměře 4,19 m2
a p. č. 658/7 o výměře 0,21 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství vlastníků jednotek pro
dům Svatoplukova č. p. 827 v Uherském Hradišti, Svatoplukova 827, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 263 14 045, na dobu určitou po dobu životnosti stavby BD č. p. 827, za účelem zateplení BD
č. p. 827, ul. Svatoplukova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1015
v k.ú. Uherské Hradiště a současně uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
zateplení BD č. p. 827, ul. Svatoplukova, Uherské Hradiště
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování
a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nadzemní přípojky NN v celkové délce cca
12 bm nad části pozemků p. č. 400/64 a p. č. 2048/3, oba v k.ú. Mařatice a 1 ks betonového
stožáru včetně pojistkové skříně do-na část pozemku p. č. 400/64 v k.ú. Mařatice, včetně práva
zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (stožár,
skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech
stanovených zákonem
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu:

- umístění, provozování, opravování a udržování podzemního horkovodu včetně dispečerských
kabelů jako rozvodného tepelného zařízení v celkové délce cca 235 bm na částech pozemků
p. č. 3058/10, p. č. 3059/2, p. č. 3059/10, p. č. 3061/1, p. č. 3061/4, p. č. 3061/7, p. č. 3061/12,
p. č. 3139/1 a p. č. 3141/1, vše v k.ú. Mařatice a p. č. 367/115 v k.ú. Sady, včetně práva provádět
úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti včetně odstranění
a v povinnosti výkon těchto práv strpět
- umístění, provozování, opravování a udržování podzemního kabelového vedení NN jako
zařízení distribuční soustavy v celkové délce cca 274 bm na částech pozemků p. č. 3058/10,
p. č. 3059/2, p. č. 3059/10, p. č. 3061/1, p. č. 3061/4, p. č. 3061/7, p. č. 3061/12, p. č. 3139/1
a p. č. 3141/1, vše v k.ú. Mařatice a p. č. 367/115 v k.ú. Sady a 1 ks kabelové skříně na části
pozemku p. č. 3061/1 v k.ú. Mařatice a 1 ks kabelové skříně na části pozemku p. č. 367/115
v k.ú. Sady, včetně práva provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace a zlepšení
výkonnosti
včetně
odstranění
a
v
povinnosti
výkon
těchto
práv
strpět
- služebnosti inženýrské sítě jako pozemkové služebnosti spojené s vlastnictvím inženýrské sítě
spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování podzemní chráničky určené pro
umístění optických kabelů v celkové délce cca 244 bm na částech pozemků p. č. 3058/10,
p. č. 3059/2, p. č. 3059/10, p. č. 3061/1, p. č. 3061/4, p. č. 3061/7, p. č. 3061/12, p. č. 3139/1
a p. č. 3141/1, vše v k.ú. Mařatice a p. č. 367/115 v k.ú. Sady, včetně práva provádět úpravy za
účelem obnovy, výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti včetně odstranění a v povinnosti
výkon těchto práv strpět
pro oprávněného CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 72 163, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm/každá inženýrská síť + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2
(skříň) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
II. Rada města ruší
1. usnesení č. 1095/66/RM/2017/Veřejný ze dne 21.09.2017 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 2065/90 o výměře 43 m2
v k.ú. Mařatice, panu F. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
s výší nájmu 1 000 Kč/parkovací stání/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem zřízení dvou parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic
a s podmínkou obsluhy parkovacích stání přes stávající nájezd
III. Rada města uděluje
1. souhlas s navrhovaným stavebním záměrem pro umístění nového zemního kabelového vedení NN
včetně uzemnění v celkové délce cca 85 bm do-na části pozemků p. č. 3016/31 a p. č. 3016/76,
oba v k.ú. Mařatice a 1 ks kabelové skříně do-na část pozemku p. č. 3016/31 v k.ú. Mařatice,
společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 257 33 591
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1419 o celkové výměře 221 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, podílovým spoluvlastníků bytového domu č. p. 706, Tř. Maršála
Malinovského, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 888 v k.ú. Uherského
Hradiště, dle velikosti podílů (dle přesné specifikace uvedené v důvodové zprávě), za celkovou
kupní cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1419 o celkové výměře 221 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, panu Ing. M. B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu v místě a čase obvyklou
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1419 o celkové výměře 221 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, panu J. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░ , za kupní cenu 500 Kč/m2
VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nevyhodnotit
1. převod části pozemku p. č. 3002/96 o výměře cca 78 m2 v k.ú. Mařatice, s kupní cenou
v minimální výši 3 000 Kč/m2, z důvodu nedodání nabídky
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1332/80/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/1 o výměře 36 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Good TEaM CZ s.r.o., Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav,
IČ 021 40 161, s celkovou výší nájmu 20 664 Kč/doba pronájmu, na dobu určitou od 18.05.2018
do 30.10.2018, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před cukrárnou Delikana
Eiscafe, která je umístěna v budově č. p. 1514, Zelný trh, Uherské Hradiště
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/1 o výměře 24 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti BARAN Beer s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ 054 16 884, s celkovou výší nájmu 13 560 Kč/doba pronájmu, na dobu určitou od 18.05.2018
do 21.10.2018, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před provozovnou
pivotéky Dobré pivo, která je umístěna v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
II. Rada města bere na vědomí
1. námitku paní V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ k záměru města
č. 33/venkovní posezení/2018, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/1 o výměře cca
36 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před
cukrárnou Delikana Eiscafe, která je umístěna v budově č. p. 1514, Zelný trh, Uherské Hradiště
2. námitku paní V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ k záměru města
č. 35/venkovní posezení/2018, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/1 o výměře cca
24 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před
provozovnou pivotéky Dobré pivo, která je umístěna v budově č. p. 46, Mariánské náměstí,
Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1333/80/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku st. p. č. 1474/2 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Mařatice
2. pronájem části pozemku p. č. 653/26 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
3. převod pozemků p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2,
p. č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č. 3016/56
o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Mařatice
a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vše o celkové výměře cca 12 766 m2, s Podmínkami
k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště, Mařatice - Jarošov,
ul. U Řeky, vypracovanými dne 05.03.2018 Ing. arch. Alešem Holým, uvedenými v důvodové
zprávě
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 3000/221 o celkové výměře 97 m2 a částí pozemků p. č. 3000/116 o výměře
cca 6 m2, p. č. 3000/117 o výměře cca 31 m2, p. č. 3000/120 o výměře cca 37 m2, p. č. 3000/121
o výměře cca 46 m2, p. č. 3000/222 o výměře cca 85 m2 a p. č. 3000/275 o výměře cca 9 m2, vše
v k.ú. Mařatice

[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1334/80/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 3+1, výměře 118,55 m2, umístěný ve III. NP
bytového domu č.p. 514, ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 674, k. ú. Uherské Hradiště, s panem J.Č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ na dobu určitou 1 rok, výše nájemného
67 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 23 829 Kč (trojnásobek měsíčního
nájemného bez služeb spojených s bydlením) dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1335/80/RM/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru
využitelných odpadů včetně obalové složky ze dne 15. 1. 2004
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru
využitelných odpadů včetně obalové složky ze dne 15. 1. 2004 mezi městem Uherské Hradiště,
IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601
a Sběrnými surovinami UH, s.r.o., IČ 25599895, DIČ CZ25599895, se sídlem Uherské Hradiště,
Průmyslová 1147, PSČ 686 01, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku je úprava místa provozovny a změna v příloze č. 1 (počet zvonů na tříděný
odpad).
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené se společností
Sběrné suroviny UH, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1336/80/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Vypracování pasportizace majetkového souboru
veřejného osvětlení
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Vypracování pasportizace majetkového
souboru veřejného osvětlení", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: DATmoLUX a.s., IČ 26233100, sídlo Nováčkova 27, 614 00 Brno-Husovice
s nabídkovou cenou 567 500 Kč bez DPH, 686 675 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem DATmoLUX a.s., IČ 26233100.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.

dodatků

ke

smlouvě

uzavřené

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1337/80/RM/2018 Veřejná zakázka Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města
Uherské Hradiště - vybavení učeben
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na dodávky "Modernizace učeben klíčových kompetencí základních
škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben: ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ a MŠ Větrná 1063, ZŠ Za

Alejí 1072, ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní 777, ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice",
provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
otevřené nadlimitní řízení.
•
•
•
•
•
•

Dílčí část č.1: ZŠ a MŠ Jarošov, vybraný účastník KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, Razov
1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou cenou 696 312 Kč bez DPH, 842 537 Kč s DPH.
Dílčí část č. 2: ZŠ a MŠ Větrná 1063, vybraný účastník KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691,
Razov 1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou cenou 2 241 794 Kč bez DPH, 2 712 571 Kč
s DPH.
Dílčí část č. 3: ZŠ Za Alejí 1072, vybraný účastník KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, Razov
1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou cenou 2 031 891 Kč bez DPH, 2 458 588 Kč s DPH.
Dílčí část č. 4: ZŠ UNESCO, vybraný účastník KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, Razov
1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou cenou 2 472 245 Kč bez DPH, 2 991 417 Kč s DPH.
Dílčí část č. 5: ZŠ Sportovní 777, vybraný účastník KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, Razov
1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou cenou 1 678 785 Kč bez DPH, 2 031 330 Kč s DPH.
Dílčí část č. 6: ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice, vybraný účastník
KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, Razov 1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou
cenou 1 005 658 Kč bez DPH, 1 216 846 Kč s DPH.

2. Uzavření kupních smluv s vybraným účastníkem KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhy
kupních smluv na dílčí části č. 1 až č. 6 ze zadávací dokumentace.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvám uzavřeným
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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1338/80/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace učeben klíčových kompetencí
Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Modernizace učeben klíčových
kompetencí Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Větrná 1063", provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí
při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: Stav-Armo, spol. s r.o.., IČO: 60711060, Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré
Město, s nabídkovou cenou 1 508 525 Kč bez DPH, 1 825 315 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo, s vybraným účastníkem Stav-Armo, spol. s r.o., IČO: 60711060,
v souladu s obchodními podmínkami.
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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1339/80/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace učebny klíčových kompetencí
Základní školy T.G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1.máje 55
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Modernizace učebny klíčových
kompetencí Základní školy T.G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1.máje 55", provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí
při zadávání veřejných zakázek dle zákona.

Vybraný účastník: PaPP, spol. s r.o., IČO: 00207608, Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
s nabídkovou cenou 912 865 Kč bez DPH, 1 104 567 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo, s vybraným účastníkem PaPP, spol. s r.o., IČO: 00207608, v souladu
s obchodními podmínkami.
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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1340/80/RM/2018 Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Vyloučení účastníka VYSSPA Sports Technology s.r.o. , IČ: 27967638, Cvokařská 10, 301 00
Plzeň z účasti v zadávacím řízení na stavební práce "Rekonstrukce sportovního areálu Mojmír,
Uherské Hradiště", provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení, neboť neprokázal složení požadované jistoty.
2. Výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír,
Uherské Hradiště", provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení.
Vybraný účastník: SPORTECH CZ S.E., IČ: 29266793, Újezd 450/40, 118 00 Praha - Malá
Strana s nabídkovou cenou 27 389 000,04 Kč bez DPH, 33 140 690,05 Kč s DPH.
3. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem SPORTECH CZ S.E., IČ: 29266793 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.3. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1341/80/RM/2018 Dětský park - ZŠ Jarošov, sportovní hřiště - Smlouva o vzájemné úpravě poměrů
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemné úpravě poměrů při stavbě "Dětský park - ZŠ Jarošov, sportovní hřiště"
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471
a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Za Olšávkou 290 Sady, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 49453866, dle přílohy.
Smlouva řeší úpravu vztahů, práv a povinností mezi stavebníkem, městem Uherské Hradiště,
a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., vlastníkem kanalizace, v zájmu eliminace
důsledků umístění stavby do ochranného pásma kanalizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1342/80/RM/2018 Žádost společnosti FONERGY o náhradu nákladů
I. Rada města nevyhovuje
žádosti společnosti FONERGY s. r. o., se sídlem Stojanova 1334, PSČ 68601, Uherské Hradiště,
IČO 29308607, o náhradu nákladů spojených s realizací Nařízení č. 6/2017, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]

1343/80/RM/2018 Změna předpisů města související se změnou funkce uvolněného člena RM
I. Rada města stanoví
v návaznosti
na
usnesení
zastupitelstva
města
č.
407/23/ZM/2018, 409/23/ZM/2018
a č. 410/23/ZM/2018 ze dne 16. dubna 2018, týkající se změny pozice pana Františka
Elfmarka, DiS. z uvolněného na neuvolněného člena rady města, že úprava kompetencí uvolněného
člena rady města v předpisech města se od 1. května 2018 použije pro kompetence člena rady města
pana Františka Elfmarka, DiS.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1344/80/RM/2018 IS VERA Radnice - rozšíření počtu licencí klientského SW
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o prodeji licencí a technické podpoře softwarového produktu Four
J`s Dynamic Virtual Machine, verze GENERO mezi městem Uherské Hradiště, IČ00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 68601 a společností
VERA, spol. s r. o., IČ62587978, DIČ CZ62587978, se sídlem Klicperovo náměstí 39, Chlumec nad
Cidlinou, PSČ 50351, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku č. 5 je pořízení 5 ks klientských licencí včetně jejich technické podpory. Celková
cena činí 21 750 Kč bez DPH, 26 317,50 Kč včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1345/80/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z programu BESIP Zlínského kraje
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2742/2018/STR mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320 jako poskytovatelem dotace a městem Uherské Hradiště se sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, jako příjemcem dotace, na realizaci
projektové dokumentace "Úprava přechodů pro chodce v ulici Větrná", do výše 45 000 Kč, dle
přiloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1346/80/RM/2018 Udělení záštity města
I. Rada města uděluje
záštitu města akci "Ústřední kolo Soutěžní přehlídky tanečního oboru", která se uskuteční ve dnech
31. 5. - 2. 6. 2018 v Uherském Hradišti.
II. Rada města poskytuje
v rámci záštity města finanční dar ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Uherské Hradiště,
IČ 46 25 43 23, se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, na realizaci akce "Ústřední kolo
Soutěžní přehlídky tanečního oboru".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1347/80/RM/2018 Zpráva o činnosti komisí rady města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise finanční, Komise pro oblast vzdělávání a místních komisí za I. čtvrtletí 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

