PŘEHLED USNESENÍ
83. schůze Rady města
konané dne 25.6.2018

1390/83/RM/2018 Zahájení a schválení programu 83. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 83. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1391/83/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 653/16 o výměře 1,6 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, manželům P░░░ S░░░░ a P░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na dobu určitou po dobu životnosti RD č. p. 611, za účelem zateplení
RD č. p. 611, ul. Leoše Janáčka,Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 802 v k.ú. Uherské Hradiště a uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
zateplení RD č. p. 611, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku p. č. 1415 o výměře 12,75 m2
a o výměře 34,8 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství vlastníků domu Prokopa Holého 734,
Uherské Hradiště, Prokopa Holého 734, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 268 91 506, na dobu určitou
po dobu životnosti BD č. p. 734, za účelem zateplení BD č. p. 734, Prokopa Holého, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 919 v k.ú. Uherské Hradiště, včetně opravy
okapového chodníku a uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem zateplení BD
č. p. 734, Prokopa Holého, Uherské Hradiště včetně opravy okapového chodníku
3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor o výměře 32,69 m2, umístěný
v I. NP budovy bez č. p., ul. Verbířská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 721/7
v k.ú. Uherské Hradiště, Mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvkové
organizaci, Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 709 93 360, na dobu určitou od
01.07.2018 do 28.02.2019, za účelem uložení nábytku, hraček a pomůcek z MŠ Uherské Hradiště
- Sady po dobu rekonstrukce budovy MŠ v Sadech
4. ukončení Nájemní smlouvy č. 2013/0818/SMM ze dne 25.10.2013, týkající se pronájmu
parkovacího stání č. 22 o výměře 13 m2, včetně zpevněné plochy o výměře 16 m2, umístěných na
částech pozemků p. č. 1308/20, p. č. 1308/27 a p. č. 1308/30, vše v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a panem I░░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dohodou ke
dni 30.06.2018
5. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN
včetně 1 ks skříně SR do-na část pozemku p. č. 3000/135 v k.ú. Mařatice, vymezené
geometrickým plánem č. 2857-875b/2017 (v celkové délce 17 bm), 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, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově
neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
6. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu uložení
nového kanalizačního potrubí DN 400 včetně 2 ks šachet do-na část pozemku p. č. 436/1
v k.ú. Mařatice, vymezeného geometrickým plánem č. 2895-22/2018 (v celkové délce 66 bm),
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav
a údržby kanalizačního potrubí a šachet pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za
Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, za jednorázovou náhradu

200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (šachta) + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1392/83/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku st. p. č. 2753/2 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
2. převod pozemku st. p. č. 2754/2 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
3. pacht pozemku p. č. 512/3 o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
4. pronájem krytého parkovacího stání č. 22 o výměře 13 m2 včetně zpevněné plochy o výměře
16 m2, které je součástí komplexu 20 parkovacích stání včetně zpevněných ploch vybudovaných
na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20 a p. č. 1308/30, vše o celkové výměře cca
580 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště (ulice Stonky, Uherské Hradiště)
5. pronájem 19 krytých parkovacích stání včetně zpevněných ploch, které jsou součástí komplexu
20 parkovacích stání včetně zpevněných ploch vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27,
p. č. 1308/20 a p. č. 1308/30, vše o celkové výměře cca 580 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště (ulice
Stonky, Uherské Hradiště)
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
2. převod pozemku p. č. 512/3 o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
3. převod pozemků p. č. 348/148 o celkové výměře 655 m2, p. č. 348/234 o celkové výměře
1 113 m2, st. p. č. 541 o celkové výměře 219 m2, st. p. č. 1100 o celkové výměře 403 m2,
st. p. č. 1101 o celkové výměře 126 m2, st. p. č. 1102/3 o celkové výměře 25 m2, st. p. č. 1103/2
o celkové výměře 164 m2, st. p. č. 1376 o celkové výměře 19 m2 a st. p. č. 1961/2 o celkové
výměře 1 m2, vše v k.ú. Mařatice
4. převod části pozemku p. č. 436/63 o výměře cca 242 m2 v k.ú. Mařatice
5. výpůjčku pozemků p. č. 2000/2 o celkové výměře 3 m2 a p. č. 1997/3 o celkové výměře 16 m2 ,
oba v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vybudování vjezdu/sjezdu na
pozemcích p. č. 2000/2 a p. č. 1997/3, oba v k.ú. Mařatice na nově budovaná parkovací místa
umístěná na pozemcích p. č. 2000/3, p. č. 1997/2 a p. č. 1997/4, vše v k.ú. Mařatice
6. výpůjčku částí pozemků p. č. 484/2, p. č. 486/1 a p. č. 502/1, vše v k.ú. Vésky
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1393/83/RM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. I.1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1394/83/RM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2017
1. PhDr. Blance Rašticové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]

1395/83/RM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2017
1. Mgr. art. Janu Maděričovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1396/83/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Opravy po revizích VO 2017
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby ''Opravy po revizích VO 2017'', provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí
při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník, firma HRATES a.s., IČ 25565516, sídlo Průmyslová 1153, 686 01 Uherské
Hradiště s nabídkovou cenou 1 778 704 Kč bez DPH, 2 152 232 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem firma HRATES a.s., IČ 25565516.
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1397/83/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+kk, výměře 20,75 m2,
umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 506, ul. Všehrdova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 261/5, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 60 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše nájemného) 3 735 Kč, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. P░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. Z░░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 1+kk, výměře 21,92 m2,
umístěný ve IV. NP bytového domu č.p. 506, ul. Všehrdova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 261/5, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 60 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše nájemného) 3 945 Kč, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. A░░░░ ░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. M░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 o velikosti 1+kk, výměře 25,52 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 1059, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 2171, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 52 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše nájemného) 3 981 Kč, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. J░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

2. L░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+1, výměře 30,25 m2,
umístěný v I. NP bytového domu č.p. 745, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 929, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 52 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše nájemného) 4 719 Kč, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. V░░░ G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. Z░░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
5. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 o velikosti 1+1, výměře 30,25 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 745, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 929, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 52 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše nájemného) 4 719 Kč, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. R░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. B░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
6. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 7 pro příjmově vymezené osoby, o velikosti
1+kk, výměře 31,10 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 1276, ul. Štefánikova, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské Hradiště, s paní M░░░░
D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou
2 let, výše nájemného 36 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), dle Pravidel pro nakládání
s byty pro příjmově vymezené osoby a podmínek uvedených v důvodové zprávě.
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1, výměře 52,75 m2, umístěný ve III. NP
bytového domu č.p. 469, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 616, k. ú. Uherské Hradiště, s R░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu určitou 2 roky, výše nájemného 60 Kč/m2/měsíc podlahové plochy
(výměry), výše jistoty 9 495 Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1398/83/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem II.
I. Rada města schvaluje
1. Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou podle § 2288, odst. 1 písm. a) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy nájemci R░░░░ S░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1399/83/RM/2018 Pověření Odboru správy majetku města
I. Rada města ruší
1. usnesení č. 242/17 ze dne 5. srpna 2003 v bodě 13., a to ve znění:
Rada města po projednání
pověřuje
odbor SMM k udělování souhlasů společnostem poskytujícím připojení internetové sítě ke
zbudování infrastruktury pro poskytování datových telekomunikačních služeb v budovách, které
jsou majetkem města
2. usnesení č. 243/17 ze dne 5. srpna 2003, a to v celém znění:
Rada města po projednání svěřuje
odboru správy majetku města

•
•
•
•
•

uzavírání nájemních smluv k bytům při výměnách bytů vč. udělení souhlasu s dohodou
o výměně bytů podle § 715 o.z.,
uzavírání smluv o náhradním ubytování v případě schválení rekonstrukce bytového domu,
a to po dobu trvání této rekonstrukce,
uzavírání smluv o náhradním ubytování v případě havárie, a to na dobu nezbytně nutnou,
uzavírání změn již uzavřených nájemních smluv k bytům, týkajících se udělení souhlasu
s podnájmem bytu podle § 719 o.z., a to z vážných rodinných nebo pracovních důvodů,
uzavírání pronájmů a výpůjček nemovitého majetku města na dobu určitou - nejdéle na
dobu 29 dnů

3. usnesení č. 811/53/R/2005 ze dne 15.03.2005 v odst. IV. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města Uherské Hradiště
pověřuje
odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčkách pozemků za účelem výstavby lodžií po dobu
životnosti stavby, a to za podmínek kladných stanovisek dotčených odborů
4. usnesení č. 1010/67/R/2005 ze dne 23.09.2005 v odst. III. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města Uherské Hradiště
pověřuje
odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčce vysoušečů zdiva dle přiloženého návrhu smlouvy s:
1.1. fyzickými osobami s místem trvalého pobytu Uherské Hradiště
1.2. neziskovými organizacemi se sídlem na území Města Uherské Hradiště
1.3. příspěvkovými organizacemi Města Uherské Hradiště
5. usnesení č. 1244/81/R/2006/veřejné ze dne 30.05.2006 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění:
Rada města Uherské Hradiště
schvaluje
změnu usnesení RM č. 1010/67/R/2005, a to následovně:
původní znění:
RM pověřuje odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčce vysoušečů zdiva dle přiloženého návrhu
smlouvy s:
•
•
•

fyzickými osobami s místem trvalého pobytu Uherské Hradiště
neziskovými organizacemi se sídlem na území Města Uherské Hradiště
příspěvkovými organizacemi Města Uherské Hradiště

nové znění:
RM pověřuje odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčce vysoušečů zdiva dle pozměněného
přiloženého návrhu smlouvy s:
•
•
•

fyzickými osobami s místem trvalého pobytu Uherské Hradiště
neziskovými organizacemi se sídlem na území Města Uherské Hradiště
příspěvkovými organizacemi Města Uherské Hradiště

6. usnesení č. 871/51/R/2009/veřejné ze dne 27.01.2009, a to v celém znění:
Rada města Uherské Hradiště
pověřuje
1. odbor SMM k uzavírání smluv o výpůjčkách pozemků za účelem zateplení bytových
a rodinných domů a vybudování sjezdů, vjezdů a chodníků k bytovým a rodinným domům
na dobu určitou po dobu životnosti stavby, a to za kladných stanovisek dotčených odborů,
včetně dodatků k těmto smlouvám a případnému ukončení těchto smluv
2. odbor SMM k uzavírání a ukončování smluv o pronájmu pozemků za účelem využití
pozemku jako zemědělské zahrádky, a to za podmínek kladných stanovisek dotčených
odborů, včetně dodatků k těmto smlouvám

7. usnesení č. 905/52/R/2009/veřejné ze dne 11.02.2009, a to v celém znění:
Rada města Uherské Hradiště
pověřuje
odbor SMM
1. k uzavírání nájemních smluv k bytům při výměně bytů
2. k udělení souhlasu s výměnou bytů a s podnájmem bytu
3. k udělení souhlasu společnostem poskytujícím připojení datové sítě ke zbudování
infrastruktury pro poskytování datových telekomunikačních služeb v budovách, které jsou
v majetku města
4. k uzavírání smluv o nájmu bytu pro případ poskytnutí náhradního ubytování při schválení
rekonstrukce domu nebo bytu nebo pro případ odstranění havarijního stavu, vždy na dobu
nezbytně nutnou
5. k uzavírání smluv o změnách nájemních smluv k bytům při změně doby trvání nájmu
6. k ukončení nájmu bytu výpovědí nebo dohodou, případně zpětvzetí výpovědi
7. k vyklizení bytu po ukončení nájmu nebo v případě užívání bytu bez právního důvodu
8. k zajištění bytové náhrady nebo přístřeší při ukončení nájmu bytu v souladu s § 712
obč. zák.
9. ke sdělení stanoviska k přechodu nájmu bytu podle § 705-709 obč. zák.
10. ke stanovení výše škody způsobené v bytě nájemcem bytu nebo třetí osobou a její
vymáhání
11. ke stanovení způsobu výpočtu výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu
12. k vymáhání dlužného nájemného z bytu a dlužných úhrad za plnění spojených s užíváním
bytu
13. k udělení souhlasu s ubytováním cizích státních příslušníků v městských bytech
14. k udělení souhlasu s přechodným a trvalým pobytem cizinců v městských bytech
15. k vyklizení nebytových prostor po ukončení nájmu nebo v případě užívání nebytových
prostor bez právního důvodu
16. ke stanovení výše škody způsobené v nebytových prostorách nájemcem nebo třetí
osobou a její vymáhání
17. ke stanovení způsobu výpočtu výše úhrady za plnění spojených s užíváním nebytových
prostor
18. k vymáhání dlužného nájemného z nebytových prostor a dlužných úhrad za plnění
spojených s užíváním nebytových prostor
19. k uzavírání nájemních smluv na movité a nemovité věci s výjimkou bytu na dobu určitou
nepřesahující 29 po sobě následujících kalendářních dnů
20. k uzavírání a ukončování nájemních smluv na pronájem pozemků za účelem využití
tohoto pozemku jako zemědělské zahrádky a to za podmínek kladných stanovisek
dotčených odborů, včetně dodatků k těmto smlouvám
21. k uzavírání smluv o výpůjčkách pozemků za účelem zateplení bytových a rodinných
domů, výstavby lodžií a vybudování sjezdů, vjezdů a chodníků k bytovým a rodinným
domům na dobu určitou po dobu životnosti stavby a to za kladných stanovisek dotčených
odborů, včetně dodatků k těmto smlouvám a případnému ukončení těchto smluv
22. k uzavírání a ukončení smluv o výpůjčce na movité a nemovité věci na dobu určitou
nepřesahující po sobě následujících 29 kalendářních dnů
8. usnesení č. 922/55/R/2009/veřejné ze dne 17.03.2009, v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města Uherské Hradiště
schvaluje
pověření odboru SMM k uzavírání a ukončování nájemních smluv na pronájem pozemků za
účelem zřízení venkovního posezení, a to za podmínek kladných stanovisek dotčených odborů,
včetně dodatků k těmto smlouvám; dle schváleného ceníku
9. usnesení č. 274/19/RM/2011/Veřejný ze dne 02.08.2011 v odst. III. v bodě 1., a to ve znění:
Rada města pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště k uzavírání
a podepisování kupních smluv o převodu neupotřebitelných movitých věcí z majetku města do
výše 10.000 Kč celkové kupní ceny v jednom obchodním případě
10. usnesení č. 586/38/RM/2012/Veřejný ze dne 13.03.2012, a to v celém znění:

Rada města pověřuje
odbor SMM k udělování souhlasů s provedením terénních a sadových úprav před rodinnými
domy na pozemcích města, a to za předpokladu kladných stanovisek dotčených odborů a za
podmínek stanovených dotčenými odbory
a
Rada města schvaluje
znění formuláře "Žádost o souhlas s provedením terénních a sadových úprav před rodinným
domem na pozemku ve vlastnictví města" a návrh "Souhlasu s provedením terénních a sadových
úprav před rodinným domem na pozemku ve vlastnictví města"
11. usnesení č. 254/14/RM/2015/Veřejný ze dne 30.06.2015 v odst. III., a to ve znění:
Rada města pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města městského úřadu k předávání dat a dokumentů třetí
osobě v rozsahu:
•
•
•
•
•
•

data z pasportů komunikací a veřejného osvětlení (statistické údaje, podklady pro
stavebníky, projektovou přípravu atd.),
dopravní model města individuální automobilové dopravy a cyklodopravy (statistické
informace, podklady pro územně plánovací dokumentaci, projektovou přípravu atd.),
signální plány světelné signalizace křižovatek (informace pro policii k šetření dopravních
nehod),
dopravní zatížení světelně řízených křižovatek (informace pro projektovou přípravu),
projektová dokumentace v různých stupních - investiční záměry, studie, dokumentace
pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace
stavby (součinnost např. se správci sítí, přípravě jiných staveb, atd.),
průzkumy, sčítání, odborné analýzy (statické informace, podklady pro projektovou
přípravu atd.).

12. usnesení č. 804/48/RM/2016/Veřejný ze dne 15.12.2016, a to v celém znění:
Rada města pověřuje
zaměstnance města Uherské Hradiště, zařazené do městského úřadu - odboru správy majetku
města, aby v rozsahu své pracovní náplně a majetku města spravovaném odborem správy
majetku města nahlašovali škodní události policii, podávali trestní oznámení, vyčíslovali škodu,
jednali za město ve věcech technických v souvislosti se škodními událostmi a jednali s policií ve
věcech škodních událostí.
13. usnesení č. 1268/76/RM/2018/Veřejný ze dne 12.03.2018, a to v celém znění:
Rada města pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města, vedoucího oddělení správy komunikací, zeleně
a ostatního majetku a odborného referenta řešícího problematiku VO s tím, že každý
uvedený by byl oprávněn zastupovat město jednotlivě
•
•

k výkonu práv města jako člena spolku Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.
v rozsahu určeném stanovami tohoto spolku, zejména k účasti na členských schůzích
a k hlasování na nich,
k vystavení plné moci pro svého zástupce z řad zaměstnanců města zařazených do
městského úřadu, odboru správy majetku města, k výkonu těchto práv v případě, kdy se
nebude moci na výkonu sám podílet.

II. Rada města svěřuje
1. vedoucímu odboru správy majetku města rozhodování o:
•
•
•

udělování souhlasů společnostem poskytujícím internetové sítě ke zbudování
infrastruktury pro poskytování datových telekomunikačních služeb, v budovách, které jsou
majetkem města
uzavírání smluv o náhradním ubytování v případě schválení rekonstrukce bytového domu,
a to po dobu trvání této rekonstrukce
uzavírání smluv o náhradním ubytování v případě havárie, a to na dobu nezbytně nutnou,

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

uzavírání změn již uzavřených nájemních smluv k bytům, týkajících se udělení souhlasu
s podnájmem bytu podle § 2274 - 2278 obč. zák. (mimo PVO)
zveřejňování záměrů města na nájem bytů (mimo soutěže nájemného)
stanovení doby životnosti a ročního procenta opotřebení pro zařizovací předměty v bytech
zveřejňování záměrů města na výpůjčku pozemků (resp. dodatků ke smlouvám
o výpůjčce) za účelem realizace nadzemních staveb (sjezdy, vjezdy, přístupové
a okapové chodníky, přesahy střech, zpevněné plochy mimo odstavná a parkovací stání),
přístaveb u stávajících staveb (např. lodžie, balkony, opěrné zídky, zateplení budov), na
dobu určitou po dobu životnosti stavby, a to za předpokladu souhlasných stanovisek
zástupců dotčených odborů úřadu, včetně uzavírání a ukončování příslušných smluv
a dodatků k těmto smlouvám a k udělování souhlasů pro účely stavebního řízení
s realizací těchto staveb (souhlas na situačním výkresu, který bude udělen na dobu
max. 3 let ode dne podpisu na situačním výkresu)
zveřejňování záměrů města na pacht (event. pronájem) pozemků (resp. dodatků ke
smlouvám pachtovním nebo nájemním) za účelem využití jako zemědělské zahrádky
v zahrádkářské kolonii U Podjezdu, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní
dobou, s výší nájemného 1 Kč/m2/rok, a to za předpokladu souhlasných stanovisek
zástupců dotčených odborů úřadu, včetně uzavírání a ukončování příslušných smluv
a dodatků k těmto smlouvám
ukončení nájmu bytu výpovědí nebo dohodou, případně zpětvzetí výpovědi
vyklizení bytu po ukončení nájmu nebo v případě užívání bytu bez právního důvodu, po
nabytí právní moci soudního rozhodnutí
sdělení stanoviska k přechodu nájmu bytu podle § 2279 - 2284 obč. zák.
vymáhání dlužného nájemného z bytu a dlužných úhrad za plnění spojených s užíváním
bytu
vyklizení prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání po ukončení nájmu nebo
v případě užívání prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání bez právního
důvodu, po nabytí právní moci soudního rozhodnutí
vymáhání dlužného nájemného z prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání
a dlužných úhrad za plnění spojených s užíváním prostor sloužících popřípadě
nesloužících podnikání
uzavírání a ukončení nájemních smluv na movité a nemovité věci s výjimkou bytu na dobu
určitou nepřesahující 29 po sobě následujících kalendářních dnů
uzavírání a ukončení smluv o výpůjčce na movité a nemovité věci na dobu určitou
nepřesahující po sobě následujících 29 kalendářních dnů
zveřejňování záměrů města na pronájem pozemků (resp. dodatků ke smlouvám
nájemním) za účelem zřízení venkovního posezení, s výší nájemného dle Ceníku
schváleného Radou města, a to za předpokladu souhlasných stanovisek zástupců
dotčených odborů úřadu, včetně uzavírání a ukončování příslušných smluv a dodatků
k těmto smlouvám a k udělování souhlasů pro účely stavebního řízení s realizací
venkovního posezení podléhajícímu povolení stavebního úřadu (souhlas na situačním
výkresu, který bude udělen na dobu platnosti smlouvy, max. 3 let ode dne podpisu na
situačním výkresu)
uzavírání kupních smluv o převodu neupotřebitelných movitých věcí z majetku města do
výše 20 000 Kč celkové kupní ceny v jednom obchodním případě
výkonu práv města jako člena spolku Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.
v rozsahu určeném stanovami tohoto spolku, zejména k účasti na členských schůzích
a k hlasování na nich,
vystavení plné moci pro svého zástupce z řad zaměstnanců města zařazených do
městského úřadu, Odboru správy majetku města, k výkonu práv města jako člena spolku
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s. v rozsahu určeném stanovami tohoto
spolku v případě, kdy se nebude moci na výkonu sám podílet

včetně podepisování dokumentů spojených s těmito rozhodnutími.
2. zaměstnancům zařazeným do odboru správy majetku města rozhodování o:
•

předávání dat a dokumentů třetí osobě v rozsahu:

data z pasportů komunikací a veřejného osvětlení (statistické údaje, podklady pro
stavebníky, projektovou přípravu, atd.),
o dopravní model města individuální automobilové dopravy a cyklodopravy
(statistické informace, podklady pro územně plánovací dokumentaci, projektovou
přípravu, atd.),
o signální plány světelné signalizace křižovatek (informace pro policii k šetření
dopravních nehod),
o dopravní zatížení světelně řízených křižovatek (informace pro projektovou
přípravu),
o projektová dokumentace v různých stupních - investiční záměry, studie,
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení,
realizační dokumentace stavby (součinnost např. se správci sítí, přípravě jiných
staveb, atd.),
o průzkumy, sčítání, odborné analýzy (statické informace, podklady pro projektovou
přípravu, atd.)
nahlašování škodních událostí policii, o podávání trestních oznámení, vyčíslení škody,
jednání za město ve věcech technických v souvislosti se škodními událostmi, jednání
s policií ve věcech škodních událostí, a to v rozsahu jejich pracovní náplně a majetku
města spravovaného odborem správy majetku města
stanovení výše škody způsobené v bytě nájemcem bytu nebo třetí osobou a její vymáhání
stanovení výše škody způsobené v prostorách sloužících popřípadě nesloužících
podnikání nájemcem nebo třetí osobou a její vymáhání
stanovení způsobu výpočtu výše úhrady za plnění spojených s užíváním bytu a prostor
sloužících popřípadě nesloužících podnikání
o

•

•
•
•

včetně podepisování dokumentů spojených s těmito rozhodnutími.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1400/83/RM/2018 Pravidla postupu při nakládání s nemovitým majetkem města Uherské Hradiště
I. Rada města bere na vědomí
1. Pravidla postupu při nakládání s nemovitým majetkem města Uherské Hradiště, dle přílohy
důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1401/83/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu - Silnice II /497: zastávky MHD a zkapacitnění OK
Kaufland
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Silnice II/497: zastávky MHD a zkapacitnění OK Kaufland", provedené podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání
veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, s nabídkovou cenou 763 600 Kč bez DPH, 923 956 Kč
s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO:
42767377 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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

1402/83/RM/2018 Valná hromada EDUHA s.r.o.
I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti EDUHA, s.r.o.,
IČ: 276 80 657, se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535,
1. bere na vědomí oznámení Ing. Stanislava Gabriela o odstoupení z funkce jednatele společnosti
EDUHA, s.r.o. , IČ: 276 80 657, se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, doručené
13.06.2018, a jeho žádost o ukončení výkonu funkce jednatele k 31.08.2018;
2. schvaluje ukončení funkce jednatele společnosti EDUHA, s.r.o., IČ: 276 80 657, se sídlem
Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, Ing. Stanislava Gabriela ke dni 31.08.2018;
3. jmenuje Ing. Libora Karáska, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do funkce jednatele společnosti EDUHA, s.r.o., IČ: 276 80 657, se sídlem
Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, s účinností od 01.09.2018;
4. schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti EDUHA s.r.o., IČ: 276 80 657, se sídlem
Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, pro výkon funkce jednatele od 01.09.2018, dle
přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1403/83/RM/2018 Dodatek ke Smlouvě o partnerství s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství ze dne 7. 7. 2016 mezi městem Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 708 83 521, DIČ CZ70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku č.1 je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování
osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy o partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1404/83/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu "Koordinace projektu tř. M. Malinovského připoložení kabelové chráničky pro VO a metropolitní síť"
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Koordinace projektu
tř. M. Malinovského - připoložení kabelové chráničky pro VO a metropolitní síť", provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí
při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník:
Dial Telecom, a.s., IČO 28175492, sídlo Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín, s nabídkovou
cenou 2 170 068 Kč bez DPH, 2 625 782 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Dial Telecom, a.s., IČO 28175492, sídlo
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín.
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1405/83/RM/2018 Žádost pana Elfmarka o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou
I. Rada města poskytuje
členu rady města panu Františku Elfmarkovi, DiS. náhradu za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní

rok 2018 v rozsahu 12 dnů ve výši 22 686 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1406/83/RM/2018 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití Informačního systému VERA
Radnice
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS VERA Radnice mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské
Hradiště, PSČ 68601 a společností VERA, spol. s r. o., IČ 62587978, DIČ CZ62587978, se sídlem
Klicperovo náměstí 39, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 50351, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku č. 11 je podpora nově pořízených částí IS VERA Radnice - Portál občana jádro a Úřední deska a dále uplatnění inflace za rok 2017. Navýšení celkové roční platby za
podporu informačního systému VERA Radnice činí 74 247 Kč bez DPH, 89 838,87 Kč včetně
DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1407/83/RM/2018 Příprava Letní filmové školy 2018
I. Rada města bere na vědomí
stav příprav Letní filmové školy 2018 v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1408/83/RM/2018 Uplynutí 6letého funkčního období ředitele základní školy zřízené městem Uherské
Hradiště
I. Rada města rozhodla
nevyhlásit konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,
Komenského náměstí 350, příspěvková organizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1409/83/RM/2018 Vyhodnocení zimní údržby 2017/2018
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby 2017/2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1410/83/RM/2018 Veřejná zakázka SMM: Oprava čerpací stanice odpadních vod v Míkovicích
I. Rada města ruší
řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem "Oprava čerpací stanice
odpadních vod v Míkovicích" provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona, čl. III odst. 2,
finanční limit 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1411/83/RM/2018 Odpověď společnosti KASVO
I. Rada města schvaluje
znění textu odpovědi společnosti KASVO, spol. s r. o. na její zpochybnění účinku nařízení města
č. 6/2017 na reklamní zařízení společnosti umístěné na objektu bez č. p. na parc. č. 320 v k. ú. Sady.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1412/83/RM/2018 Žádost o vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města nevyhovuje
žádosti spolku Moravská národní obec, z.s., IČ 720 64 072, se sídlem Brno-Soběšice, Jetelová 498/13
o vyvěšení moravské vlajky na budově městského úřadu dne 5. července 2018 při příležitosti státního
svátku - Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1413/83/RM/2018 Žádost spolku M4Care o souhlas s projektem "Dům sociálního bydlení v Jarošově"
I. Rada města nevyhovuje
žádosti spolku M4Care o souhlas s projektem předkládaným do 80. výzvy "Sociální bydlení pro
sociálně vyloučené lokality II.".
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

