PŘEHLED USNESENÍ
82. schůze Rady města
konané dne 11.6.2018

1383/82/RM/2018 Zahájení a schválení programu 82. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 82. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1384/82/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu: Dětský park - ZŠ Jarošov, sportovní hřiště
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Dětský park - ZŠ Jarošov,
sportovní hřiště", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: SVS-CORRECT, spol. s r.o., IČO: 25513141, 687 12 Bílovice 513,
s nabídkovou cenou 2 669 759 Kč bez DPH, 3 230 409 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem SVS-CORRECT, spol. s r.o., IČO: 25513141,
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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1385/82/RM/2018 Dohoda o provedení archeologického výzkumu "Obnova části městských hradeb
v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova"
I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 a příspěvkovou
organizací Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 092126, DIČ: CZ00092126, dle přílohy.
Předmětem dohody je provedení předstihového archeologického výzkumu při stavbě "Obnova části
městských hradeb v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova" za cenu max. 199 290 Kč bez DPH,
tj. 241 141 Kč vč. DPH.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků k Dohodě o provedení archeologického
výzkumu na akci "Obnova části městských hradeb v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova".
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1386/82/RM/2018 Veřejná zakázka Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města
Uherské Hradiště - konektivita
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na dodávky "Modernizace učeben klíčových kompetencí základních

škol města Uherské Hradiště - konektivita: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu; ZŠ a MŠ
Větrná 1063, k veřejnému internetu; ZŠ Za Alejí 1072, k veřejnému internetu; PC učeben ZŠ
Sportovní 777, PC učeben ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice", provedeného
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené
podlimitní řízení.
•
•
•
•
•

Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu, vybraný účastník ARATEC
GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 595 463 Kč bez DPH, 720 510 Kč s DPH.
Dílčí část č. 2: ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetu, vybraný účastník ARATEC
GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 487 538 Kč bez DPH, 589 921 Kč s DPH.
Dílčí část č. 3: ZŠ Za Alejí 1072, k veřejnému internetu, vybraný účastník ARATEC
GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 1 549 974 Kč bez DPH, 1 875 469 Kč s DPH.
Dílčí část č. 4: PC učeben ZŠ Sportovní 777, vybraný účastník ARATEC GROUP
s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 1 174 156 Kč bez DPH, 1 420 729 Kč s DPH.
Dílčí část č. 5: PC učeben ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice, vybraný účastník
ARATEC GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod,
s nabídkovou cenou 669 144 Kč bez DPH, 809 664 Kč s DPH.

2. Uzavření kupních smluv s vybraným účastníkem ARATEC GROUP s.r.o., IČO: 04996283,
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. 5 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: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1387/82/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č. 2017/0411/SMM ze dne 21.08.2017, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný)
a společností ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675 (jako
budoucí povinný), spočívajícího ve změně čl. I. Úvodní ustanovení, odst. 1. a 4., a to ve změně
zatížených pozemků, změně rozsahu zatížených pozemků - změna výměr, změna počtu sloupů
VO a počtu svítidel, dle aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí (přesná specifikace je
uvedena v důvodové zprávě) a ve změně čl. II Předmět smlouvy, odst. 2., a to ve změně
nejzazšího termínu podání výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - z původního
termínu nejpozději do 30.06.2018, na nový termín nejpozději do 31.12.2018
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 kabelového vedení veřejného osvětlení
v délce cca 5,4 bm na části pozemku p. č. 3000/325 v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na
veřejném osvětlení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti, včetně jeho odstranění, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný) a panem J░░░ B░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (jako budoucí povinný), na dobu neurčitou, bezúplatně
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování kabelového vedení veřejného osvětlení

v délce cca 1 bm na části pozemku p. č. 3000/320 v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na
veřejném osvětlení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti, včetně jeho odstranění, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný) a Společenstvím vlastníků pro
dům č.p. 1756, Derflanská, Uherské Hradiště, Derflanská 1756, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 059 89 973 (jako budoucí povinný), na dobu neurčitou, bezúplatně
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování kabelového vedení veřejného osvětlení
v délce cca 3,7 bm na části pozemku p. č. 3000/338 v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na
veřejném osvětlení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti, včetně jeho odstranění, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný) a Společenstvím vlastníků
Derflanská 1757, Uherské Hradiště, Derflanská 1757, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 065 71 085 (jako budoucí povinný), na dobu neurčitou, bezúplatně
II. Rada města neschvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č. 2017/0411/SMM ze dne 21.08.2017, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný)
a společností ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675 (jako
budoucí povinný), spočívajícího ve změně čl. I. Úvodní ustanovení, odst. 1. a 4., a to ve změně
zatížených pozemků, změně rozsahu zatížených pozemků - změna výměr, změna počtu sloupů
VO a počtu svítidel, dle aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí (přesná specifikace je
uvedena v důvodové zprávě) a ve změně čl. II Předmět smlouvy, odst. 2., a to ve změně
nejzazšího termínu podání výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - z původního
termínu nejpozději do 30.06.2018, na nový termín nejpozději do 31.03.2019
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2017/0410/SMM ze dne
21.08.2017, týkající se budoucího nabytí stavby "veřejné osvětlení" (kabelové vedení NN v celkové
délce cca 242,7 bm, 12 ks sloupů veřejného osvětlení, 14 ks svítidel veřejného osvětlení)
budované v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy" na částech pozemků v k.ú. Mařatice,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 (jako budoucí kupující) a společností ST development s.r.o., Hradišťská 1955,
686 03 Staré Město, IČ 037 14 675 (jako budoucí prodávající), spočívajícího ve změně nejzazšího
termínu podání výzvy k uzavření kupní smlouvy - z původního termínu nejpozději do 30.06.2018
na nový termín nejpozději do 31.12.2018 a v úpravě specifikace záboru pozemků dotčených
převáděnou stavbou "veřejného osvětlení", dle aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí
(přesná specifikace je uvedena v důvodové zprávě)
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2017/0410/SMM ze dne
21.08.2017, týkající se budoucího nabytí stavby "veřejné osvětlení" (kabelové vedení NN v celkové
délce cca 242,7 bm, 12 ks sloupů veřejného osvětlení, 14 ks svítidel veřejného osvětlení)
budované v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy" na částech pozemků v k.ú. Mařatice,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 (jako budoucí kupující) a společností ST development s.r.o., Hradišťská 1955,
686 03 Staré Město, IČ 037 14 675 (jako budoucí prodávající), spočívajícího ve změně nejzazšího
termínu podání výzvy k uzavření kupní smlouvy - z původního termínu nejpozději do 30.06.2018
na nový termín nejpozději do 31.03.2019 a v úpravě specifikace záboru pozemků dotčených
převáděnou stavbou "veřejného osvětlení", dle aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí
(přesná specifikace je uvedena v důvodové zprávě)
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

1388/82/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu "Výměna výplní okenních otvorů, Štěpnická
č.p. 1156"
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna výplní okenních otvorů,
Štěpnická č.p. 1156", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona. Vybraný účastník:
A+BX OKNA, s. r. o., Vodařská 232/2, 619 00 Brno, Horní Heršpice, IČ 499 66 863 s nabídkovou
cenou 1 203 473,01 Kč bez DPH, 1 456 202 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem A+BX OKNA, s. r. o., Vodařská 232/2, 619 00
Brno, Horní Heršpice, IČ 499 66 863 s nabídkovou cenou 1 203 473,01 Kč bez DPH,
1 456 202 Kč s DPH.
II. Rada města svěřuje
1. Starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným
dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1389/82/RM/2018 Smlouvy se zpracovateli osobních údajů dle GDPR
I. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření smluv, případně dodatků smluv se zpracovateli osobních
údajů, ve kterých město Uherské Hradiště tyto subjekty zaváže k zavedení vhodných opatření
k ochraně osobních údajů dle čl.28 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
ze dne 27.dubna 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

