PŘEHLED USNESENÍ
86. schůze Rady města
konané dne 16.8.2018
1455/86/RM/2018 Zahájení a schválení programu 86. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 86. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1456/86/RM/2018 Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
oddělené hlasování o bodu II. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1457/86/RM/2018 Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. záměr na převod bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912
a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské Hradiště, včetně podílů na společných částech domu a podílů
na pozemku st.p.č. 1505/1, k.ú. Uherské Hradiště za cenu dle sloupce "F" (index realizovaných
cen starších bytů), uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1458/86/RM/2018 Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
pro účely převodu bytů dle usnesení č. 1457/86/RM/2018 uskutečnit převod podílů na společných
částech domu č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913 a převod podílů na pozemku st.p.č. 1505/1 v k.ú. Uherské
Hradiště dle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města postupovat
při převodu bytů dle tohoto usnesení podle podmínek uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru správy majetku města
1. připravit Prohlášení vlastníka včetně znění stanov budoucího společenství vlastníků
jednotek.
2. zveřejnit záměr na převod konkrétních bytových jednotek.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1459/86/RM/2018 Zpráva o plnění rozpočtu města Uh. Hradiště za první pololetí 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí 2018.
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[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1460/86/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu II. 6.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1461/86/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Rada města schvaluje
1. panu Ing. Ladislavu Š░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000 Kč, účelově určené na 52. setkání
Stařešinů uherskohradišťského gymnasia a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1462/86/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, se sídlem
763 25 Loučka 128, o poskytnutí neinvestiční dotace 8 000 Kč na projekt Zpět do běžného života.
Důvodem nevyhovění žádosti je, že město je také samo zřizovatelem či zakladatelem zařízení
typu neziskových organizací, jejich financování zajišťuje v potřebném rozsahu, a nemá dostatek
volných prostředků na financování obdobných organizací jiných zřizovatelů.
II. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 08/2018 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2018 se zvyšují o 16 339,8 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 Městská kina Uherské Hradiště, p.o., IČ 008 36 265, se sídlem Uherské
Hradiště, nám. Míru 951, odpisový plán na rok 2018 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o.,
IČ 709 93 360, se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, odpisový plán na rok 2018 ve
znění dle přílohy důvodové zprávy.
5. Příspěvkové organizaci Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., IČ 000 92 118, se sídlem
Uherské Hradiště, Velehradská třída 714, nákup osobního automobilu v hodnotě do 499 tis. Kč,
hrazený z investičního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
6. Paní Marii V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 490 Kč, účelově určené na náklady spojené s účastí dcery
na Mistrovství EU mládeže do 14 let a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Nadačnímu fondu Víly pro děti, IČ 04784880, se sídlem 696 18 Lužice, Velkomoravská 345/347,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč, účelově určené na uměleckou výmalbu
dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
8. Spolku "Jarošovský občanský spolek", IČ 28554001, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště Jarošov, Na Návsi 135, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na
podporu hodů v místní části Jarošov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
9. Spolku "Derfla Klub z.s.", IČ 67011225, se sídlem 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, Jaroslava
Staňka 861, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na podporu hodů
v místní části Sady a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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10. Spolku Hodová chasa Míkovice, z.s., IČ 22612858, se sídlem 686 09 Uherské Hradiště Míkovice, Příkrá 173, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na
podporu hodů v místní části Míkovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
11. Spolku Mařaťané o. s., IČ 22879625, se sídlem 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, Pod
Zahrady 345, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na podporu hodů
v místní části Mařatice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
12. Spolku SPOLEK VÉSKY, IČ 22893351, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště - Vésky, Zámostí
103, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na podporu hodů v místní
části Vésky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 08/2018, 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.
3. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, za rok 2017.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 09/2018 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2018 má
tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 2.
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1463/86/RM/2018 Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města ve
II. pololetí 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení:
1. panu Romanu Ch░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši 32 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti Véskách s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
2. paní Ivě Š░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši 500 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti Míkovicích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
3. paní Marii U░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 50 000 Kč na
provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti
s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
4. paní Mgr. Monice L░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 000 Kč
na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,93 % p. a.,
5. paní Mgr. Janě V░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 262 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
6. paní Marii H░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši 208 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
7. panu Bc. Vlastimilu P░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
200 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
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8. paní Evě V░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
100 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
9. paní Haně K░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši
348 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,82% p.a.,
10. paní Lence G░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském
Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
11. panu Ing. Radomíru M░░░░ bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 168 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti
s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
12. panu Jakubu J░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši 384 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti Jarošově s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
13. panu Mgr. Josefu K░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 296 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
14. Společenství vlastníků jednotek Zahradní 857, 858, 859 Uherské Hradiště se sídlem Zahradní
857, 858, 859 Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 000 Kč na provedení
stavebních úprav bytového domu č. p. 857, 858, 859 na ul. Zahradní v Uherském Hradišti
s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěrů a zajištění závazků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1464/86/RM/2018 Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve 2. pololetí roku
2018
I. 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:




společnosti Pozemní stavitelství Zlín, a. s., IČO 469 00 918, se sídlem Kúty 3967, Zlín,
PSČ 760 01, ve výši 100 000 Kč, účelově určené na obnovu uliční fasády domu
č. p. 286 na třídě Maršála Malinovského v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí;
panu P░░ B░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Uherské Hradiště,
PSČ 686 05, ve výši 100 000 Kč, účelově určené na obnovu fasády domu č. 7
v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1465/86/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 68731841, Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 21, na projekt: Na kole vinohrady Uherskohradišťska (účel - design plakátu,
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tisk a výlep, design brožury, tisk a falcování brožury s mapou, vystoupení souborů, ozvučení,
moderace, mediální podpora, náklady na označení a odznačení) ve výši 12 000 Kč,
2. Klub českých turistů, odbor Uherské Hradiště, IČ: 61703532, Huštěnovice 54, na projekt:
Hradišťské chodníčky a další akce KČT UH (účel - materiální vybavení - účastnická razítka,
účastnické listy, propagace vč. propagačních materiálů - propozice, plakáty, odznaky aj.) ve výši
14 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Martin Rotter, ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště, ░░░░ ░░░ , na projekt: Předzahrádka
(v souvislosti s revitalizací ul. Šromova - účel - demontáž a montáž předzahrádky, materiál
a doprava pracovníků) ve výši 53 184 Kč, z důvodu nízkého souladu s účelem a cílem dotačního
programu, a také z důvodu, že realizace rekonstrukce ulice Šromova výrazně zkultivovala
prostředí a učinila jej hodnotnějším a atraktivnějším i pro nemovitost žadatele, přičemž někteří
majitelé přilehlých nemovitostí poskytli na rekonstrukci ulice Šromova městu peněžitý dar.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1466/86/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje kultury v II. pololetí 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. František Ilík, ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště, ░░░░ ░ , na projekt: Publikace o životě a práci
Otakara Machálka, uherskohradišťského rodáka (účel - grafické zpracování, tisk) ve výši
15 000 Kč,
2. Malovaný kraj, z. s., IČ: 27010511, Břeclav, 17. listopadu 2995/1a, na projekt: Vydávání časopisu
Malovaný kraj v roce 2018 - dokončení ročníku (účel - honoráře, tisk a předtisková příprava
časopisu) ve výši 20 000 Kč,
3. Karel Hoffmann, IČ: 68717113, Uherské Hradiště, Konečná 983, na projekt: Pohádky jedou za
dětmi (účel - nájmy skladů, sálů, výroba a údržba inscenací - kostýmy, dekorace) ve výši
25 000 Kč,
4. J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, na projekt:
CZ&SK HELLO JAZZ Weekend (účel - technické zajištění - podium, zvuk, světla a doprava) ve
výši 25 000 Kč,
5. Stará Cihelna z. s., IČ: 5109027,Uherské Hradiště - Mařatice, Stará Cihelna 1410, na projekt:
Kurs enkaustiky (účel - technické vybavení, materiál - příprava a balení dárků pro seniory) ve
výši
5 000 Kč,
6. Klub železničních modelářů Slovácko, z. s., IČ: 2029936, Moravský Písek, Ostrožská 306, na
projekt: Jede vláček kolejáček VI (účel - pronájem sálu, doprava železničních modelů, doprovodný
program) ve výši 30 000 Kč,
7. Spolek Mužský sbor z Kunovic, IČ: 22688455, Kunovice, Pod Kostelem 1, na projekt: Zpívání
mužských a ženských sborů na pouti ke kapli sv. Rocha (účel - materiálové a technické
zabezpečení) ve výši 10 000 Kč,
8. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk, z.s., IČ: 70893110, Uherské Hradiště, Hradební 1198, na
projekt: Tradiční dušičkový koncert s doprovodem varhan a se sólisty (účel - honoráře
varhaníků, recitátorů a dirigenta) ve výši 15 000 Kč,
9. Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, IČ: 65268571, Uherské
Hradiště, Velehradská třída 714, na projekt: Sborník Životy provoněné knihami
(účel - graf. příprava, sazba, výroba a tisk) ve výši 13 000 Kč,
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10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 46256300, Uherské
Hradiště, Jana Blahoslava 419, na projekt: Koncerty, oslavy 100 let ČCE a kulturní akce pro
veřejnost (účel - honoráře pro umělce) ve výši 5 000 Kč,
11. Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., IČ: 3100332, Uherské Hradiště,
Protzkarova 1220, na projekt: Koncert učitelů k oslavám republiky (účel - pronájem prostor, tisk
prop. mater., technické zajištění, honoráře) ve výši 10 000 Kč,
12. Martin Šáděra, IČ: 75741415, Uherské Hradiště, Štěpnická 1083, na projekt: Slovácký gen
(účel - tvorba scénáře) ve výši 1 400 Kč,
13. Slovácký komorní orchestr, z.s., IČ: 22686517, Uherské Hradiště, Palackého náměstí 260, na
projekt: Zahajovací koncert sezóny Slováckého komorního orchestru (účel - pronájem prostor,
honorář orchestrálních hráčů, honorář sólistů) ve výši 10 000 Kč,
14. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, IČ: 531120, Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113,
na projekt: Obnova loutek pro loutkové divadlo (účel - nákup nových loutek) ve výši 15 000 Kč,
15. Jiří Pospíchal, ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░ , na projekt: Koncertní sezona Umíme hrát
(účel - pronájem prostor, honoráře, úprava skladeb) ve výši 15 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury
v II. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, z.s., IČ: 26543851, Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 488, na projekt: Taneční soutěž "O pohár starosty města Uherské Hradiště"
(účel - technické zázemí, pronájem a propagace) ve výši 30 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1467/86/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v II. 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 II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60370432 ve výši 8 000 Kč na projekt: Krajská olympiáda speciálních škol - na
materiální a technické zajištění, propagaci a věcné ceny.
2. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976 ve
výši 3 000 Kč na projekt: Staň se diplomatem - na materiální a režijní náklady, pronájem.
3. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976 ve
výši 15 000 Kč na projekt: Freestyle Jam - na materiální, technické zajištění akce, propagaci.
4. 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 8 000 Kč na projekt: Atletický putovní pohár škol
1. st. ZŠ Mařatice + ZŠ Jarošov - na věcné ceny, materiální a technické zajištění akce.
5. Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká
107, Zámecká 107, 768 04 Střílky, IČ 47935740 ve výši 12 000 Kč na projekt: Prevence
rizikového chování žáků - na pronájem sportovních zařízení, hřišť, tělocvičen na území města
Uherské Hradiště.
6. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Větrná 1063, Uherské Hradiště, Větrná 1063, 686 05,
IČ 26542200 ve výši 10 000 Kč na projekt: Škola společně s veřejností - na materiální a technické
zajištění, propagaci.
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7. Klub plastikových modelářů Uherské Hradiště, z. s., Okružní 710, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 5478529 ve výši 25 000 Kč na projekt: Modelářský košt 2018 - veřejná výstava plastikových
modelů - na materiální a technické zajištění, pronájem prostor, propagaci, věcné ceny.
8. 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 11 500 Kč na
projekt: Univerzita třetího věku při Obchodní akademii Uh. Hradiště - na materiální náklady.
9. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, Jana Blahoslava 419, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46256300 ve výši 5 000 Kč na projekt: Letní táborový pobyt pro děti
a mládež - materiální pomůcky pro děti.
10. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709 ve
výši 15 000 Kč na projekt: Hvězdné Akrohrátky II. - na materiální náklady, diplomy, věcné ceny.
11. Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26605431 ve výši 10 000 Kč na projekt: Posílení výuky
nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku - materiální a režijní náklady na zajištění organizace výstav, besed, účasti v soutěži, věcné ceny.
12. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 531120 ve výši 18 000 Kč na projekt: Podpora zdravého životního stylu - plavecká příprava
a vystoupení na sletu - pronájem plaveckého bazénu a náklady na dopravu na všesokolský slet,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1468/86/RM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Šachový oddíl Mařatice, z. s., Jabloňová 437, Sady, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 061 00 911,
na sportovní činnost - pronájem hrací místnosti v Uh. Hradišti, doprava na soutěže, rozhodčí, ve
výši 1 000 Kč.
2. 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 28 000 Kč.
3. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 285 52 709,
na sportovní akci " AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2018 " - pronájem tělocvičny
v Uh. Hradišti, ozvučení, ve výši 4 000 Kč.
4. Sdružení tenisové mládeže Uherské Hradiště z. s., č.p. 50, 687 06 Salaš, IČ: 057 57 886, na
sportovní činnost - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši 1 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
sportu v II. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Cyklistický klub Salaš, z.s., Salaš 85, 687 06, IČ: 048 63 976, žádost podána dne 21.5.2018, na
organizaci sportovní akce Salašský DRTIKOL 2018 - pronájem časomíry, technické zabezpečení,
věcné odměny - z důvodu: Salašský DRTIKOL 2018 neproběhne na území města Uh. Hradiště,
ale na Salaši, což je v rozporu s cílem dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v II. pololetí roku 2018".
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
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poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. SFFA s.r.o., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 039 92 641, na sportovní činnost
futsalového klubu BAZOOKA CF Uherské Hradiště - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, doprava
na zápasy ve výši 4 000 Kč.
2. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájem
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 42 000 Kč.
3. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 226 68 381,
ve výši 21 000 Kč, v členění:
3.1. na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 9 000 Kč,
3.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 12 000 Kč.
4. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238,
ve výši 532 000 Kč, v členění:
4.1. na organizaci turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič, zdravotník,
propagace, ve výši 7 000 Kč,
4.2. na sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím
(hlasatel, časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 335 000 Kč,
4.3. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 190 000 Kč.
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
ve výši 819 000 Kč, v členění:
5.1. 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 355 000 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,
5.2. oddíl atletiky, volejbalu 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,
5.3. oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na
utkání
a turnaje, rozhodčí, startovné, trenéři mládeže ve výši 76 000 Kč,
5.4. oddíl volejbalu na mezinárodní turnaje kadetek a starších žákyň - věcné odměny,
rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 7 000 Kč,
5.5. oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři mládeže,
registrační a soutěžní poplatky, ve výši 38 000 Kč,
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5.6. oddíl atletiky na organizaci 61. ročníku Slováckého běhu - věcné odměny, rozhodčí,
propagace, technické zabezpečení, moderátor, ozvučení ve výši 35 000 Kč,
5.7. oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na utkání,
trenéři mládeže, startovné, propagace, ve výši 22 000 Kč,
5.8. oddíl házené na
výši 6 000 Kč,

turnaje mládeže

- věcné odměny, rozhodčí,

propagace, ve

5.9. oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na závody,
trenéři mládeže, startovné, ve výši 90 000 Kč,
5.10. oddíl plavání na závod "Vánoční kapr" - pronájem plaveckého bazénu v Uh. Hradišti, ve
výši 1 000 Kč,
5.11. oddíl squashe na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenér mládeže, startovné,
soutěžní a registrační poplatky, ve výši 7 000 Kč,
5.12. oddíl squashe na žebříčkový turnaj ČR žactva a juniorů ve squashi - věcné odměny,
rozhodčí, ve výši 2 000 Kč,
5.13. oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, ve výši 16 000 Kč,
5.14. oddíl jógy na cvičení - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši 2 000 Kč,
5.15. oddíl juda na sportovní činnost - doprava na turnaje, trenéři mládeže, registrační
a soutěžní poplatky, ve výši 18 000 Kč,
5.16. oddíl kulturistiky na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenér mládeže, ve výši
4 000 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. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, ve výši 30 000 Kč, v členění:
7.1. na sportovní akci 7. a 8. závod Českého poháru v bikrosu v Míkovicích - věcné odměny,
rozhodčí, komisaře, propagace, ve výši 7 000 Kč,
7.2. na sportovní činnost - úhrada startovného, nákladů na ubytování v místě dvoudenních
závodů, ve výši 20 000 Kč,
7.3 na úhradu nákladů s instalací nové časomíry a pronájem techniky na údržbu povrchu
závodní dráhy v Míkovicích, ve výši 3 000 Kč.
8. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 046 94 236,
ve výši
26 000 Kč, v členění:
8.1. na tenisový turnaj třídy "C", kategorii dorost - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, rozhodčí,
věcné odměny, ve výši 4 000 Kč,
8.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, rozhodčí, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 22 000 Kč.
9. Tenisový klub Uherské Hradiště, spolek, U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 58 079 ve výši 13 000 Kč, v členění:
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9.1. na mezinárodní turnaj žactva TENNIS EUROPE U12 - rozhodčí, věcné odměny, technické
zabezpečení, propagace 10 000 Kč,
9.2 na provoz tenisového areálu U Moravy 827, Uh. Hradiště (antukové kurty) - opravy
a údržba, náklady na energie a vodu 3 000 Kč.
10. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, ve výši 32 000 Kč, v členění:
10.1. na sportovní akci "Hradišťský šestikilák" - věcné odměny, propagace, ve výši 5 000 Kč,
10.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava na závody, ve výši 24 000 Kč,
10.3. na provoz loděnice - opravy, údržba, energie, ve výši 3 000 Kč.
11. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 31 120, na sportovní činnost (TeamGym-gymnastika) - odměny cvičitelům mládeže,
doprava na soutěže, startovné ve výši 7 000 Kč.
12. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431,
ve výši 38 000 Kč, v členění:
12.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, trenéři mládeže, rozhodčí, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 32 000 Kč,
12.2. 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1469/86/RM/2018 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí 2018"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí 2018" těmto subjektům:
1. SPMP ČR pobočný spolek Uherské Hradiště, Mistřice 56, IČ 61704504, ve výši 3 000 Kč jako
příspěvek na zakoupení vstupenek na kulturní vystoupení.
2. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, IČ 60370432, ve výši
15 000 Kč na hipoterapii pro děti a žáky školy.
3. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, Návojná 100, 763 32, IČ 70850852 ve
výši 6 000 Kč jako příspěvek na provozní náklady.
4. Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Uherské Hradiště, Průmyslová
900, Uherské Hradiště, IČ 71208232, ve výši 2 000 Kč jako příspěvek na provozní náklady, na
pronájem prostor ke konání akcí, případně na rekondici či zájezd.
5. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Denní
stacionář, ve výši 15 000 Kč na provozní náklady služby.
6. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Podporu
samostatného bydlení, ve výši 15 000 Kč na mzdy a provozní náklady služby.
7. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Poradnu
rané péče, ve výši 15 000 Kč na provozní náklady služby.
8. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Sociálně
terapeutickou dílnu, ve výši 2 000 Kč na provozní náklady služby.
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9. Společnost Parkinson, z.s. Praha - Vršovice, Volyňská 933/20, 100 00, IČ 60458887, pro
Parkinson klub Uherské Hradiště, ve výši 1 000 Kč jako příspěvek na pořízení speciálních
cvičebních pomůcek.
10. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, Nerudova 7, Brno, 602 00, IČ 75094924, ve výši
2 000 Kč jako příspěvek na osobní náklady.
11. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, Zlín, 760 01,
IČ 26593823, pro pracoviště v Uherském Hradišti ve výši 1 000 Kč jako příspěvek na provozní
náklady.
12. Oblastní spolek Českého červeného kříže, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště,
IČ 776748727, ve výši 2 000 Kč jako příspěvek na provozní náklady.
13. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
IČ 92096, pro Domov pro seniory v Uherském Hradišti, ve výši 1 000 Kč jako příspěvek na
zakoupení čekárenských lavic.
14. Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, Brno, 602 22, IČ 60557621, pro Terapeutické
centrum ve Zlínském kraji - pracoviště v Uherském Hradišti, ve výši 18 000 Kč jako příspěvek na
osobní a provozní náklady.
15. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro
Terénní program Cusanus, ve výši 8 000 Kč jako příspěvek na osobní náklady a služby,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. 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 II. pololetí roku 2018" těmto subjektům:
1. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625/4, Kroměříž,
767 01, IČ 29314747, pro poradenské centrum v Uherském Hradišti, ve výši 4 000 Kč jako
příspěvek na zakoupení indukční smyčky a zesilovače, případně zakoupení skartovačky nebo
ledničky.
2. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
IČ 092096, pro Chráněné bydlení Rostislavova 686, ve výši 1 000 Kč jako příspěvek na pořízení
markýzy na venkovní posezení, případně na zakoupení sušičky na prádlo a grilu.
3. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, U Náhonu 5208,
Zlín, 760 01, IČ 70850992, pro odborné sociální poradenství a intervenční centrum v Uherském
Hradišti, ve výši 90 000 Kč na provozní náklady.
4. Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ 27660915, ve výši
2 000 Kč jako příspěvek na mzdy pracovníků, kteří poskytují sociální služby.
5. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro
Centrum osobní asistence, ve výši 40 000 Kč na osobní náklady.
6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro
Domácí pečovatelskou službu, ve výši 95 000 Kč na osobní náklady.
7. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 35 000 Kč na
provozní a osobní náklady, včetně dohod o provedení práce,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Maltézské pomoci, o.p.s., Lázeňská 2, Praha 1, 118 00, IČ 26708451, pro centrum
v Uherském Hradišti, ve výši 102 000 Kč na osobní a provozní náklady, z důvodu podání žádosti po
termínu vyhlášeném v programu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1470/86/RM/2018 Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v II. 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 II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318 na projekt "Péče o zraněné
volně žijící živočichy z k. ú. Uherské Hradiště" ve výši 48 000 Kč,
2. MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s., Hlavní 292, 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice,
IČ 67009859 na projekt "Výstavba zásobníku na plevy a krmivo" ve výši 5 000 Kč,
3. Kočičí depozitum Flíček z. s., 687 38 Nedakonice 99, IČ 02944677 na projekt "Příspěvek pro
opuštěné, toulavé a týrané kočky" ve výši 28 000 Kč,
4. Myslivecký spolek Rochus Jarošov, U Bagru 101, 686 01 Jarošov, IČ 71221468 na projekt
"Vybudování 5 nových krmných linek pro zvěř" ve výši 5 000 Kč,
5. ÚTULEKJINAK, z. s., Radovany 116, 763 61 Napajedla, IČ 05980119 na projekt "Oplocení
venkovních výběhů" ve výši 30 750 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí programu "Podpora činností
v oblasti životního prostředí v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s., Hlavní 292, 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice,
IČ 67009859 na projekt "Vypouštění bažanta obecného a králíka divokého" ve výši 20 000 Kč, a to
z důvodu, že komise neshledala zjevný veřejný zájem.
2. Myslivecký spolek Rochus Jarošov, U Bagru 101, 686 01 Jarošov, IČ 71221468 na projekt
"Zakoupení 8 setů stolového a sedacího zařízení a zahradní techniky" ve výši 20 000 Kč, a to
z důvodu, že komise neshledala zjevný veřejný zájem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1471/86/RM/2018 Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí pro rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Pravidla pro poskytování dotací z
a) Fondu mládeže a vzdělávání
b) Fondu sportu
c) Fondu kultury
d) Fondu cestovního ruchu
e) Fondu sociální pomoci a prevence
f) Fondu životního prostředí
g) Fondu obnovy historické architektury
h) Fondu rozvoje bydlení
dle předložených návrhů, s účinností od 04.09.2018.
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2. Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na I. pololetí 2019:
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 předložených návrhů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1472/86/RM/2018 Změna člena školské rady ZŠ Za Alejí
I. Rada města v působnosti zřizovatele jmenuje
Ing. Martinu Marečkovou, zaměstnankyni města Uherské Hradiště, členkou školské rady Základní
školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, s účinností od 01.09.2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1473/86/RM/2018 Vyhlášení volných dnů na ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště
I. Rada města bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková
organizace, o vyhlášení volných dnů (tzv. ředitelského volna) pro žáky 4.- 9. ročníku ve dnech
3. 9. - 7. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1474/86/RM/2018 Licenční smlouva autorská
I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi paní Danou Zátopkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nadačním fondem Dany a Emila Zátopkových, se sídlem
Praha 7 - Troja, Sádky 795/2b, PSČ 171 00, IČ 248 23 619 a městem Uherské Hradiště, se sídlem
Uherské
Hradiště,
Masarykovo
náměstí 19,
PSČ
686
01
Uherské
Hradiště,
IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí bezúplatného práva k užití výtvarného grafického návrhu
postaviček Dany a Emila Zátopkových u nápisu "Městský atletický stadion Dany
Zátopkové" umístěného na městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1475/86/RM/2018 Užití majetku města pro volební kampaň
I. Rada města odmítá
umístění stojanů, cedulí a jiných obdobných zařízení volební agitace v rámci volební kampaně
k volbám do zastupitelstva města v r. 2018 na pozemcích města, s výjimkou zeleně podél pozemních
komunikací a chodníků.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru správy majetku města
1.1. postupovat dle přijatého rozhodnutí.
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Termín: 16.8.2018
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1476/86/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. mění usnesení č. 1402/83/RM/2018 ze dne 25. června 2018 tak, že v položce 3. se datum účinnosti
jmenování Ing. Libora Karáska do funkce jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. stanoví na
01.11. 2018;
2. mění usnesení č. 1402/83/RM/2018 ze dne 25. června 2018 tak, že ruší položku 4.;
3. 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 Ing. Liborem
Karáskem od 01.11.2018, dle přílohy č.1;
4. jmenuje Ing. Stanislava Gabriela, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ do funkce jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. , IČ: 276 80 657, se sídlem Uherské Hradiště,
Studentské náměstí 1535, na dobu od 01.09.2018 do 31.10.2018;
5. 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 Ing. Stanislavem
Gabrielem od 01.09.2018 do 31.10.2018, dle přílohy č.2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1477/86/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na kryté parkovací 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), panu O░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , s výší
nájmu 350 Kč/kryté parkovací stání včetně zpevněné plochy/měsíc + aktuální sazba DPH, na
dobu určitou do 31.10.2023, za účelem parkování osobního vozidla
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na výlepovou plochu o výměře 3,75 m2 (1,5 m x 2,5 m),
umístěnou na části pozemku p. č. 7/1 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu Mgr. Boleslavu
Lysákovi, Sloupského 1251, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 124 19 842, s výší nájmu 500 Kč/m2/rok
+ aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování
stávající výlepové plochy
3. 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 uložení vodoměrné/redukční
šachty o velikosti cca 3,3 x 2,4 m a vodovodního potrubí z litiny DN 100 v celkové délce
cca 13 bm do-na části pozemků p. č. 651/4 a p. č. 651/10, oba v k.ú. Uherské Hradiště, včetně
práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby
vodoměrné/redukční šachty a vodovodního potrubí, 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
4. 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 na částech pozemků p. č. 653/12 a p. č. 653/79, oba
v k.ú. Uherské Hradiště, vymezené geometrickým plánem č. 2488-22/2018, pro oprávněného
CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 72 163, za celkovou jednorázovou
náhradu 500 Kč + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
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II. Rada města uděluje
1. souhlas s navrhovaným stavebním záměrem dle uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2018/0038/SMM ze dne 16.02.2018, spočívající
v právu zřízení (uložení) a provozování vodovodního potrubí DN 200 v celkové délce cca 11 bm
na části pozemku p. č. 367/1 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti Slovácké vodárny a kanalizace,
a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866
2. souhlas s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Servisní centrum sportu ČUS Uherské
Hradiště na adrese Růžová 436, 686 01 Uherské Hradiště
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 3060/19 o celkové výměře 622 m2
a p. č. 3060/17 o celkové výměře 639 m2, na část pozemku původní p. č. 3060/10 o výměře
841 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/40 o celkové výměře 841 m2),
na část pozemku původní p. č. 3060/14 o výměře 398 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý
pozemek p. č. 3060/39 o celkové výměře 398 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/6
o výměře 589 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/37 o celkové výměře
589 m2) a na část původní p. č. 3060/1 o výměře 296 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý
pozemek p. č. 3060/38 o celkové výměře 296 m2), vše v k.ú. Mařatice a na část pozemku původní
p. č. 323/7 o výměře 940 m2 (dle GP č. 975-18/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 323/7 o celkové
výměře 940 m2) v k.ú. Sady, vše o celkové výměře 4 325 m2, v souladu se zveřejněnými
"Podmínkami pro převod pozemků z majetku města v lokalitě Nad Žlebem v k.ú. Sady a Mařatice
za účelem zástavby rodinnými domy", vypracovanými dne 04.04.2018 Ing. arch. Alešem Holým
(číslo záměru 38/78/2018), společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 607 13 429, za kupní cenu 1 500 Kč/m2 včetně DPH s tím, že správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu
uhradí kupující
2. převod a následné uzavření smlouvy na pozemek st. p. č. 2753/2 o celkové výměře 1 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, manželům B░░░░ ░ Š░░░░ a E░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 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 smlouvy na pozemek st. p. č. 2754/2 o celkové výměře 1 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, panu L░░░░ ░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , za kupní cenu 450 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující
4. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/12 o celkové výměře 2 425 m2
v k.ú. Sady, od pana I░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní
cenu 100 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
5. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/10 o celkové výměře 2 309 m2
v k.ú. Sady, od podílových spoluvlastníků paní MUDr. V░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ - podíl o velikosti id. 1/4, pana A░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ podíl o velikosti id. 1/4, pana J░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - podíl
o velikosti id. 1/4, paní Z░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ - podíl o velikosti id. 1/4, za celkovou kupní cenu 150 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
6. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3056 o výměře
cca 231 m2, na část pozemku p. č. 3060/14 o výměře cca 194 m2, na část pozemku
p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2, na část pozemku p. č. 3060/20 o výměře cca 6 m2, na část
pozemku p. č. 3060/10 o výměře cca 22 m2, vše v k.ú. Mařatice a na část pozemku p. č. 323/5
o výměře cca 90 m2, na část pozemku p. č. 323/6 o výměře cca 79 m2, na část pozemku
p. č. 323/7 o výměře 414 m2, na část pozemku 323/8 o výměře cca 20 m2, na část pozemku
p. č. 323/9 o výměře 14 m2, na část pozemku p. č. 323/10 o výměře cca 1 m2 a na část pozemku
p. č. 303/1 o výměře cca 552 m2 , které jsou zastavěny stavbami (komunikací, stezek, veřejného
osvětlení) vybudovanými v rámci stavby "Nad Žlebem", od společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará
Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 607 13 429 , za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných pozemků
uhradí prodávající, s podmínkou, že před podpisem kupní smlouvy nebudou převáděné části
pozemků zatíženy zástavním právem smluvním ani žádným jiným omezením ve prospěch třetích
osob či jiným záznamem uvedeným v oddíle C příslušného listu vlastnictví, které by omezovaly
vlastnické právo
7. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby (komunikace, stezky,
veřejné osvětlení) vybudované v rámci stavby "Nad Žlebem" na částech pozemků v k.ú. Mařatice
a v k.ú. Sady - komunikace na částech pozemků p. č. 3056 o výměře cca 231 m2, p. č. 3060/14
o výměře cca 155 m2, p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2 a p. č. 3060/20 o výměře cca 6 m2, vše
v k.ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/5 o výměře cca 90 m2, p. č. 323/6 o výměře
cca 79 m2, p. č. 323/7 o výměře cca 411 m2 a p. č. 303/1 o výměře cca 492 m2, vše v k.ú. Sady,
stezky na částech pozemků p. č. 3060/10 o výměře cca 22 m2 a p. č. 3060/14 o výměře
cca 39 m2, oba v k.ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/7 ovýměře cca 3 m2, p. č. 323/8
o výměře cca 20 m2, p. č. 323/9 o výměře cca 14 m2, p. č. 323/10 o výměře cca 1 m2
a p. č. 303/1 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Sady a veřejné osvětlení na částech pozemků
p. č. 3056 o délce cca 60,4 bm + 3 sloupy VO, p. č. 3060/14 o délce cca 21,6 bm + 1 sloup VO,
p. č. 3060/15 o délce cca 9,3 bm a p. č. 3060/1 o délce cca 1,6 bm, vše v k.ú. Mařatice a na
částech pozemků p. č. 323/5 o délce cca 17,2 bm, p. č. 323/6 o délce 11,3 bm, p. č. 323/7 o délce
cca 75,6 bm + 3 sloupy VO a p. č. 303/1 o délce cca 88,3 bm + 4 sloupy VO, vše v k.ú. Sady, od
společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 607 13 429, za
celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 3060/19 o celkové výměře 622 m2
a p. č. 3060/17 o celkové výměře 639 m2, na část pozemku původní p. č. 3060/10 o výměře
841 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/40 o celkové výměře 841 m2),
na část pozemku původní p. č. 3060/14 o výměře 398 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý
pozemek p. č. 3060/39 o celkové výměře 398 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/6
o výměře 589 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/37 o celkové výměře
589 m2) a na část původní p. č. 3060/1 o výměře 296 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý
pozemek p. č. 3060/38 o celkové výměře 296 m2), vše v k.ú. Mařatice a na část pozemku původní
p. č. 323/7 o výměře 940 m2 (dle GP č. 975-18/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 323/7 o celkové
výměře 940 m2) v k.ú. Sady, vše o celkové výměře 4 325 m2, v souladu se zveřejněnými
"Podmínkami pro převod pozemků z majetku města v lokalitě Nad Žlebem v k.ú. Sady a Mařatice
za účelem zástavby rodinnými domy", vypracovanými dne 04.04.2018 Ing. arch. Alešem Holým
(číslo záměru 38/78/2018), společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 607 13 429, za kupní cenu 1 200 Kč/m2 včetně DPH
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhodnotit
1. 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, v souladu se
zveřejněnými "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
(číslo záměru 49/80/2018)
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1478/86/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 3.07 o výměře 25,73 m2,
umístěného ve III. NP budovy č. p. 33, Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 46 v k.ú. Uherské Hradiště
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2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 01.08.2009, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2014, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání č. 001
o výměře 19,75 m2 (část), č. 003 o výměře 8,50 m2, č. 004 o výměře 33,80 m2, č. 005 o výměře
17,50 m2, č. 006 o výměře 2,20 m2, č. 007 o výměře 2,50 m2, č. 008 o výměře 16 m2 a č. 027
o výměře 13,10 m2, vše o celkové výměře 113,35 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 33,
Masarykovo náměstí, 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 VOMA, s.r.o., Moravská 94, 688 01 Uherský Brod,
IČ 469 82 302, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to ve změně specifikace a výměr
pronajatých prostor - původně prostor č. 001 o výměře 19,75 m2 (část), nově část prostoru č. 1.03
o výměře 3,2 m2, původně prostor č. 004 o výměře 33,80 m2, nově prostor č. 1.05 o výměře
38,52 m2, původně prostor č. 005 o výměře 17,50 m2, nově prostor č. 1.06 o výměře 9,36 m2
a č. 1.07 o výměře 15,53 m2, původně prostor č. 006 o výměře 2,20 m2, nově prostor č. 1.08
o výměře 1,87 m2, původně prostor č. 007 o výměře 2,50 m2, nově prostor č. 1.09 o výměře
2,71 m2, původně prostor č. 008 o výměře 16 m2, nově prostor č. 1.10 o výměře 8,98 m2 a č. 1.11
o výměře 9,93 m2 a původně prostor č. 027 o výměře 13,10 m2, nově prostor č. 1.12 o výměře
13,10 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 33, Protzkarova (vchod z Masarykova náměstí),
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 46 v k.ú. Uherské Hradiště a ve změně
čl. II. Doba nájmu s tím, že původně sjednaný nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou se nově sjednává na dobu určitou do 31.12.2028
3. budoucí bezúplatný převod části pozemku p. č. 295/2 o výměře cca 161 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště a stavby zastávkového zálivu vybudované v rámci realizace akce "Uherské Hradiště,
silnice I/55 - autobusová zastávka Smetanovy sady" na části pozemku p. č. 295/2 v k.ú. Uherské
Hradiště
4. převod části pozemku p. č. 3016/12 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Mařatice a části pozemku
p. č. 536/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
5. pronájem části pozemku p. č. 600/1 o výměře cca 983 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 600/1 o výměře cca 983 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 01.03.2017, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.09.2017, týkající se pronájmu prostor nesloužících podnikání
č. 2.19 o výměře 106,60 m2, č. 2.18 o výměře 5,60 m2 a č. 2.27 o výměře 8,80 m2, vše o celkové
výměře 121 m2, umístěných ve II. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Apoštolskou církví, sborem
Uherské Hradiště, Široká 15, 687 34 Uherský Brod-Újezdec, IČ 050 66 271, spočívajícího ve
změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v rozšíření předmětu pronájmu o prostory nesloužící podnikání
č. 2.15 o výměře 15,55 m2, č. 2.16 o výměře 10,70 m2, č. 2.17 o výměře 8,35 m2
a č. 2.28 o výměře 38,65 m2, vše o celkové výměře 73,25 m2, umístěné ve II. NP budovy
č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské
Hradiště
3. pronájem části pozemku p. č. 653/24 o výměře cca 3,8 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
4. výpůjčku části pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem umístění vodoměrné šachty na části pozemku p. č. 3016/76 v k.ú. Mařatice
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1479/86/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, o velikosti 2+1, výměře 68,65 m2, umístěný ve IV. NP
bytového domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 131,
k. ú. Uherské Hradiště, s panem T░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na dobu
určitou po dobu výkonu práce pana T░░░░ V░░░ pro Město Uherské Hradiště, výše nájemného
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67 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek
nájemného) 13 800 Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

měsíční

výše

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1480/86/RM/2018 Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 49
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 49 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na
území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne 16. 2. 1994 mezi městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
PSČ 686 01, a společností ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IČ: 277 52 968, DIČ: CZ27752968, se
sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku je úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD po navýšení spojů na linkách
MHD na území města Uherské Hradiště od září do prosince 2018 ve výši 301 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1481/86/RM/2018 Veřejná zakázka SMM: Oprava čerpací stanice 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1482/86/RM/2018 Udělení záštity města
I. Rada města uděluje
záštitu města akci "Putování Vinohradskou ulicí 2018", která se uskuteční ve dnech 7. - 9. 9. 2018
v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1483/86/RM/2018 Pravidla pro udělování záštit města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
Pravidla pro udělování záštit města Uherské Hradiště dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
1484/86/RM/2018 Schválení textu dopisu pro velvyslanectví ČR ve Vietnamu - podpora studia
vietnamských studentů v Uherském Hradišti
I. Rada města schvaluje
text dopisu města Uherské Hradiště pro Velvyslanectví ČR ve Vietnamu, kterým je vyslovena podpora
studia vietnamských studentů v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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1485/86/RM/2018 Uzavření smlouvy o dílo - nákup malířských uměleckých děl
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a Jozefem Chrenou░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a MgA. Adamem Procházkou,░░░░
░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
3. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a MgA. Adélou Jirků░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
4. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a Mgr. Andreou Spišakovou░░░░
░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
5. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a Zdeňkem Kupem░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířských uměleckých děl. Cena plnění je 4 000 Kč včetně
DPH.
6. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a MgA. Karolínou Rossí, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
7. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a MgA. Vladislavem Zabelem, ░░░░
░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
8. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a MgA. Michalem Malinou░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Předmětem smlouvy je zhotovení 2 ks malířského uměleckého díla. Cena plnění je 4 000 Kč
včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Stránka 19 z 20

1486/86/RM/2018 Příprava XXVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
XXVI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 3. září 2018 v 15:00 hodin do velkého sálu
Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program XXVI. 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.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí 2018
Rozpočtové opatření č. 08/2018 a 09/2018
Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města ve
II. pololetí 2018
Rozhodnutí o žádostech v dotačním programu Podpora sociálních a navazujících
služeb ve II. pololetí 2018
Dotace z Fondu obnovy historické architektury ve II. pololetí 2018
Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu ve II. pololetí 2018"
Dotační program "Podpora rozvoje kultury ve II. pololetí 2018"
Dotační program "Podpora rozvoje sportu ve II. pololetí 2018"
Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných výpomocí pro rok
2019
Záměry města
Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské
Hradiště
Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
Schválení nominace "Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku" k zápisu
na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Názvy veřejných prostranství
Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města za I. pololetí 2018
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti rady města
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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