PŘEHLED USNESENÍ
1. schůze Rady města
konané dne 12.11.2018

1/1/RM/2018 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 1. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2/1/RM/2018 Jednací řád Rady města Uherské Hradiště
I. Rada města vydává
Jednací řád Rady města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
3/1/RM/2018 Zpráva o plnění rozpočtu města za leden až září 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Zprávu o plnění rozpočtu města za leden až září 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
4/1/RM/2018 Rozpočtové opatření města č. 11/2018 a 12/2018
I. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti spolku Rodinné centrum Kroměříž, z.s., IČ 04412672, se sídlem Kroměříž, Kollárova
658/13, o poskytnutí neinvestiční dotace 30 000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Důvodem nevyhovění žádosti je nesplnění zvláštního zřetele dle Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jímž
je zejména to, že účel projektu není vykonáván na území města Uherské Hradiště.
II. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 11/2018 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2018 se snižují o 5 265,7 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 Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČ 00094846, se sídlem Uherské
Hradiště, Tyršovo náměstí 480 změnu odpisového plánu na rok 2018 ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o. , IČ 70436177, se
sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 změnu odpisového plánu na rok 2018 ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.
5. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o. , IČ 70436177, se
sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 realizaci výměny podlahových krytin ve školní družině
v hodnotě 225 tis. Kč hrazenou z investičního fondu příspěvkové organizace, za podmínek dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
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6. Přijetí věcného daru a uzavření darovací smlouvy mezi dárcem TJ Slovácká Slavia Uherské
Hradiště, z.s., IČ 469 56 808, se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 860, PSČ 686 01
a obdarovaným městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, dle přílohy. Předmětem daru je atletická vrhačská klec včetně kotev
v hodnotě 485 500 Kč na tělovýchovnou a sportovní činnost města realizovanou prostřednictvím
příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště.
7. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
města Uherské Hradiště", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Vybraný
účastník: Allianz pojišťovna, a. s. IČO: 47115971, sídlo Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
s roční nabídkovou cenou 1 789 000 Kč bez DPH.
8. Uzavření pojistné smlouvy s vybraným účastníkem Allianz pojišťovna, a. s. IČO: 47115971, sídlo
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 v souladu s výzvou k podání nabídky.
III. Rada města souhlasí
1. S využitím prostředků nedočerpané investiční dotace ve výši 86 115 Kč příspěvkovou organizací
Sportoviště města Uherské Hradiště, IČ 71234187, Stonky 860, Uherské Hradiště dle přílohy
důvodové zprávy.
2. S využitím prostředků nedočerpané investiční dotace ve výši 214 100 Kč příspěvkovou organizací
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČ 000 94 846, se sídlem Tyršovo náměstí 480, Uherské
Hradiště dle přílohy důvodové zprávy.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2018 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.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 12/2018 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.
3. Uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci č. 2015/0661/EKO-RF ze dne 14. 10. 2015 uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
IČ 002 91 471 a Parkem Rochus, o.p.s., se sídlem Uherské Hradiště, Studentské nám. 1531,
IČ 29234387, dle přílohy. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je navýšení příspěvku v roce 2018
o 500 tis. Kč.
VI. Rada města svěřuje
1. Starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků k pojistné smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu II.8. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
5/1/RM/2018 Návrh Rozpočtu města na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024
I. Rada města schvaluje
1. Závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2019 pro odbory a útvary městského úřadu,
městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které
mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2019 ve znění přílohy usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2020 až 2024 ve znění přílohy
usnesení č. 2.
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3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019 pro radu města ve znění
dle přílohy důvodové zprávy.
4. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy, platný od 1. 1. 2019.
5. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy (Pozn.
EKO: pouze v případě, že nebyl stejný seznam schválen při souběžně projednávaných
rozpočtových opatřeních aktuálního roku).
6. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 269 28 060, se sídlem Uherské Hradiště - Vésky, Na Krajině 44,
PSČ 68601 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 948 tis. Kč, účelově určené na úhradu
provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení pro ženy a matky
s dětmi, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, PSČ 686 01 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 569,8 tis. Kč, účelově určené na úhradu
provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení CUSANUS,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Společnosti Podané Ruce, o.p.s., IČ 605 57 621, se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 225/3,
PSČ 639 00, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů
spojených se sociálně terapeutickou činností Kontaktního centra Uherské Hradiště
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit
1. Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019 v platném znění.
Termín: 31.12.2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
6/1/RM/2018 Schválení žádosti o uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva
k dílům hudebním, z.s.
I. Rada města schvaluje
podání žádosti o poskytnutí licence k veřejnému provozování předmětů chráněných autorským
zákonem "Provozování televizního a rozhlasového vysílání, provozování ze záznamu prostřednictvím
reprodukčních přístrojů - hudební kulisa" Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům
hudebním, z.s., dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
7/1/RM/2018 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat
s účinností od 1. ledna 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
8/1/RM/2018 Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se vydává požární řád
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat
s účinností od 1. ledna 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se vydává požární řád
města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Stránka 3 z 15

9/1/RM/2018 Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat
s účinností od 1. ledna 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
10/1/RM/2018 Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky města
Uherské Hradiště č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování ve městě Uherské Hradiště
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště
č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě
Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
11/1/RM/2018 Návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti CTZ s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout společnosti CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572, Uherské Hradiště 686 01,
IČ 63472163
1. paní Mgr. Zuzanu Vandame, trvale bytem ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice, nar. ░░░░ ░░ , jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady,
2. pana Ing. Vladimíra Mošťka, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště
- Mařatice, nar. ░░░░ ░░ , jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady,
3. pana Mgr. Radovana Jančáře, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště,
nar. ░░░░ ░░░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
12/1/RM/2018 Zastupování města v obchodních společnostech
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
pověřit Ing. Stanislava Blahu, starostu města Uherské Hradiště, jako zástupce města


k výkonu práv společníka v obchodních společnostech s majetkovým podílem města
v rozsahu stanov těchto společností, zejména k účasti na valných hromadách,
k hlasování na nich, k podání oprávněných žádostí o vysvětlení, jakož i k podání návrhů
a protinávrhů, týkajících se záležitostí projednávaných na valných hromadách,



k vystavení plné moci pro svého zástupce z řad členů Zastupitelstva města Uherské
Hradiště k výkonu těchto práv v případě, kdy se nebude moci na výkonu sám podílet.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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13/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o:
- bodu č. I. 1.
- bodu č. I. 2.
- bodech č. I. 3. až I. 10.
- bodech č. III. 1. a III. 2.
- bodech č. IV. 1. a V. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
14/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města neschvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 1.11 o výměře 35,70 m2, umístěný v I. NP budovy
č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 59/1
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti BARAN Beer s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle,
IČ 054 16 884, s výší nájmu 2 000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem zřízení a provozování reprezentativního salonku pro netradiční výstavy
spojené s degustací minipivovarských piv
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
15/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře
8,40 m2, č. 1.13 o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2,
umístěné v I. NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště, panu Jaroslavu Janíkovi, 687 10 Zlechov 532, IČ 011 53 625,
s výší nájmu 2 550 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za účelem zřízení a provozování výrobny klíčů a služeb s tím souvisejících
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
16/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení (uložení) a provozování
vodovodního potrubí DN 200 v celkové délce cca 151 bm na částech pozemků p. č. 367/1,
p. č. 658/1 a p. č. 741/6, vše v k.ú. Uherské Hradiště a vodovodního potrubí DN 100 v celkové
délce cca 25 bm na části pozemku p. č. 658/1 v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu
a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí, pro
budoucího 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, na
dobu neurčitou
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování
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a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN v celkové délce
cca 5 bm a 1 ks kabelové skříně do-na část pozemku p. č. 2046/1 v k.ú. Mařatice, včetně práva
zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
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 zřízení, provozování, opravování
a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN v celkové délce
cca 94 bm a 1 ks rozpojovací skříně do-na část pozemku p. č. 400/69 v k.ú. Mařatice, včetně
práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování
a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN v celkové délce
cca 17 bm a 1 ks kabelové skříně do-na část pozemku p. č. 1685/2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení,
jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 257 33 591, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem
5. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového nadzemního
vedení NN a 1 ks pojistkové skříně nad-na část pozemku p. č. 2065/2
v k.ú. Mařatice vymezeného geometrickým plánem č. 2905-764/2018, na základě řádně uzavřené
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2017/0733/SMM, včetně práva zřídit,
mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, 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 zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního
kabelového vedení NN včetně uzemnění a 4 ks kabelových skříní do-na části pozemků p. č. 1013
a p. č. 1685, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vymezeného geometrickým plánem
č. 908-668/2018, na základě řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 2017/0449/SMM, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
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a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
7. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního
kabelového vedení NN včetně uzemnění do-na část pozemku p. č. 1013 v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 902-395a/2018, na základě řádně
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2017/0111/SMM, včetně
práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká
pouze v případech stanovených zákonem
8. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního
kabelového vedení NN včetně uzemnění do-na část pozemku p. č. 2753/1
v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 691-618/2018, na
základě řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 2017/0110/SMM, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné
obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako časově
neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
17/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města nevyhodnocuje
1. pacht pozemku p. č. 512/3 o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
2. pacht pozemku p. č. 329 o celkové výměře 1 222 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
18/1/RM/2018 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 3016/12 o výměře
22 m2 (dle GP č. 2909-359/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3016/88 o celkové výměře 22 m2)
v k.ú. Mařatice a na část pozemku původní p. č. 536/1 o výměře 5 m2 (dle GP č. 913-359/2018
nově vzniklý pozemek p. č. 536/21 o celkové výměře 5 m2) v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 280 85 400, za kupní cenu dle Znaleckého posudku č. 2363-171/2018 ze dne
20.10.2018 - tj. 500 Kč/m2 (cena obvyklá) s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrických plánů uhradí kupující
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 536/8 o výměře cca 150 m2
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, manželům Mgr. Z░░░ U░░░░ a K░░ U░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 100 Kč/m2
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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19/1/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o:
- bodech č. I. 1. až I. 10.
- bodech č. I. 11., I. 13. a I. 14.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
20/1/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města neschvaluje
ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 2048/3 o výměře cca 1,5 m2 a části pozemku p. č. 2067/2 o výměře
cca 21 m2, oba v k.ú. Mařatice
2. převod části pozemku p. č. 1117 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
3. převod dvou částí pozemku p. č. 1117 o výměře cca 66 m2 a o výměře cca 6 m2 v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště
4. převod části pozemku p. č. 164 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
5. převod pozemku p. č. 164 o celkové výměře 697 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
6. převod části pozemku p. č. 436/1 o výměře cca 63 m2 v k.ú. Mařatice
7. převod části pozemku p. č. 315/1 o výměře cca 5 230 m2 a pozemku p. č. 341/7 o celkové výměře
466 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště
8. převod části pozemku p. č. 315/1 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
9. převod pozemku p. č. 341/7 a částí pozemků p. č. 315/1 a p. č. 315/5, vše o celkové výměře
cca 5 747 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště
10. směnu pozemku p. č. 327 o celkové výměře 1 521 m2 v k.ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví pana
J░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za část pozemku
p. č. 315/1 a za část pozemku p. č. 341/7, o celkové výměře cca 1 521 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
21/1/RM/2018 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje
ke zveřejnění
1. pronájem pozemku p. č. 195 o celkové výměře 46 m2 v k.ú. Vésky
2. výpůjčku částí pozemku p. č. 2058/98 o výměře cca 9 m2 a o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice
a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu/sjezdu a přístupového chodníku
na částech pozemku p. č. 2058/98 v k.ú. Mařatice k novostavbě RD umístěné na pozemku
p. č. 2058/36 v k.ú. Mařatice
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM ze dne 01.03.2016, týkající se
výpůjčky částí pozemků p. č. 3164/73 o výměře 658 m2, p. č. 3164/84 o výměře 2 m2
a p. č. 3164/86 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a manžely K░░░░ Z░░░░ ░░
a Mgr. P░░░ Z░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , spočívajícího ve změně
doby výpůjčky uvedené v čl. III. Podmínky výpůjčky a povinnosti vypůjčitelů v odst. 3.,
a to z doby nejdéle do 31.12.2018 na dobu nejdéle do 31.12.2019
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[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
22/1/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. I. 1. a I. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
23/1/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 1+1, výměře 28,65 m2, umístěný ve III. NP
bytového domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku
st. p. č. 912, k. ú. Uherské Hradiště, s paní Z░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 52 Kč/m2/měsíc podlahové
plochy (výměry) a každoročního zvyšování nájemného z bytu o průměrnou roční míru inflace dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
24/1/RM/2018 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 3 pro příjmově vymezené osoby, o velikosti
1+kk, výměře 37,70 m2, umístěný v I. NP bytového domu č.p. 1275, ul. Štefánikova, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské Hradiště, s paní P░░░ T░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na dobu určitou 2 roky, výše
nájemného 36 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry) a každoročního zvyšování nájemného
z bytu o průměrnou roční míru inflace, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené
osoby a podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
25/1/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu - Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště Sady
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady", provedené podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: PRODIN a.s., IČO: 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,
s nabídkovou cenou 649 700 Kč bez DPH, 786 137 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem PRODIN a.s., IČO: 25292161 v souladu
s obchodními podmínkami.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2 tohoto usnesení.

dodatků

ke

smlouvě

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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uzavřené

26/1/RM/2018 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2019
I. Rada města schvaluje
plán práce Rady města Uherské Hradiště na rok 2019 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2019 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
27/1/RM/2018 Zřízení odborných komisí rady města
I. Rada města zřizuje
jako své poradní a iniciativní orgány tyto komise rady města:




















Komisi architektury a regenerace MPZ
Komisi pro bydlení
Komisi finanční
Komisi kulturní, cestovního ruchu a prezentace města
Komisi pro nakládání s majetkem města
Komisi pro rozvoj města a strategické plánování
Komisi sociální a zdravotní
Komisi sportovní
Komisi pro vzdělávání
Komisi životního prostředí
Komisi pro dopravu
Komisi pro informační a komunikační technologie
Místní komisi Jarošov
Místní komisi Mařatice
Místní komisi Míkovice
Místní komisi Sady
Místní komisi Vésky
Místní komisi Štěpnice
Místní komisi Rybárny

II. Rada města schvaluje
1. Jednací řád komisí Rady města Uherské Hradiště včetně přílohy - Pravidla pro požadavky
místních komisí.
2. Statut komisí rady města včetně přílohy - Náplně činnosti komisí Rady města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
28/1/RM/2018 Zřízení speciálních komisí
I. Rada města zřizuje
následující speciální komise:









hlavní inventarizační komisi
škodní komisi
komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
komisi pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
názvoslovnou komisi
komisi pro Cenu Vladimíra Boučka
komisi pro udělení ceny města
komisi státní památkové péče
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[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
29/1/RM/2018 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 19/1/ZM/2018 ze dne 05.11.2018 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města, a to ke dni 31.12.2018.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
1. neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny v následující výši za měsíc:
místostarosta
člen rady města
předseda výboru/komise
člen/členka komise pro nakládání s majetkem
městačlen/členka komise pro nakládání s majetkem
městačlen komise pro nakládání s majetkem města
člen výboru nebo ostatních komisí
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí

42 031 Kč
9 340 Kč
3 210 Kč
2 247 Kč
856 Kč
2 335 Kč

2. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako
souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za různé funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města. Do souhrnu se nezahrnují odměny za
výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí a za výkon funkce místostarosty.
V případě, kdy odměna za funkci člena zastupitelstva města je vyšší než souhrn odměn za
vykonávané funkce, bude poskytnuta odměna za výkon funkce člena zastupitelstva města.
3. Poskytování měsíční odměny za výkon funkcí uvedených v bodě II. 1. od 01.01.2019.
4. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení nebo jmenování do příslušné funkce.
5. Neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce ve výši 421 Kč/hodina a maximální souhrnnou částku, kterou lze
jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout za kalendářní měsíc,
ve výši 4 210 Kč.
6. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města podle vnitřního předpisu městského
úřadu upravujícího cestovní náhrady zaměstnancům města.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města určit
rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je
v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto
jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro člena výboru zastupitelstva města, který
není členem zastupitelstva města, ve výši 575 Kč.
2. o poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro předsedu komise rady města, který není
členem zastupitelstva města, ve výši 2 244 Kč.
3. o poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro člena komise rady města, který není členem
zastupitelstva města, ve výši 575 Kč.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
1. měsíční odměna za výkon funkce předsedy komise, člena výboru a člena komise, kteří nejsou
členy zastupitelstva města, náleží od 01.01.2019.
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2. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení nebo
jmenování do funkce (předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení nebo jmenování do této funkce.
3. V případě nepřítomnosti předsedy výboru či předsedy komise na zasedání náleží odměna ve
výši stanovené pro předsedu zastupujícímu členu výboru či komise, který jednání řídí. Odměna
nepřítomnému předsedovi poskytnuta nebude.
4. Členovi komise či výboru a předsedovi komise, který není členem zastupitelstva města, odměna
za daný kalendářní měsíc nenáleží v následujících případech:




v daném kalendářním měsíci se jednání komise či výboru nezúčastní,
zasedání komise či výboru se daný měsíc nekoná,
komise či výbor není usnášeníschopný, tudíž bude jednání ukončeno a nenáleží za
účast odměna.

5. Odměna za výkon funkce dle výše stanovených podmínek je poskytována za činnost ve výboru
finančním; výboru kontrolním; komisi architektury a regenerace MPZ; komisi pro bydlení; komisi
kulturní, cestovního ruchu a prezentace města; komisi finanční; komisi pro nakládání s majetkem
města; komisi pro rozvoj města a strategické plánování; komisi sociální a zdravotní; komisi
sportovní; komisi pro vzdělávání; komisi životního prostředí; komisi pro dopravu; komisi pro
informační a komunikační technologie; Místní komisi Jarošov; Místní komisi Mařatice; Místní
komisi Míkovice; Místní komisi Sady; Místní komisi Vésky; Místní komisi Štěpnice a Místní komisi
Rybárny.
VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
1. členovi zastupitelstva města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li
o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství a příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech. Příspěvek
bude poskytnut ve výši 15 000 Kč/kalendářní rok dle pravidel, které jsou přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
2. Příspěvek na stravování ve výši 68 Kč/pracovní den ze sociálního fondu pro uvolněné členy
zastupitelstva města dle podmínek stanovených pro zaměstnance města Kolektivní smlouvou
v platném znění.
3. Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva města.
4. Příspěvek ve výši 1 800 Kč/kalendářní rok na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
pro uvolněné členy zastupitelstva města dle podmínek stanovených pro zaměstnance
města Kolektivní smlouvou v platném znění. Čerpání bude prováděno formou poskytování
poukázek Ticket Multi.
VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
členům zastupitelstva města pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města
v rámci celkové pojistné smlouvy města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
30/1/RM/2018 Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. podání žádosti o dotaci do Výzvy V4 SPORT v rámci programu 133 530 Podpora materiálně
technické základny sportu 2017 až 2024, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, na projekt "Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír",
2. zajištění vlastních finančních prostředků na dofinancování uvedené akce do výše 50 %
způsobilých výdajů, tj. až 17 mil. Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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31/1/RM/2018 Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
určeným zastupitelem pro územní plánování pana Ing. Stanislava Blahu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
32/1/RM/2018 Oprava usnesení
I. Rada města mění
usnesení č. 1536/89/RM/2018 ze dne 8.10.2018 tak, že v bodě I.1. nabídková cena s DPH zní
1 149 500 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
33/1/RM/2018 Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ UNESCO
I. Rada města uděluje souhlas
právnické osobě Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková
organizace, 686 62 Uherské Hradiště, IČ 704 36 070 s realizací projektu "Výzva 63 na ZŠ UNESCO",
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011041 v rámci Výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
34/1/RM/2018 Předání provozu a správy sportovní haly k 1.1.2019 od TJ Slovácká Slavia Uherské
Hradiště, z.s. organizaci Sportoviště města Uh. Hradiště, p.o.
I. Rada města schvaluje
předání provozu a správy sportovní haly k 1.1.2019 od TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s.,
IČ: 469 56 808, Stonky 860, 686 01, Uherské Hradiště, organizaci Sportoviště města Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 712 34 187, Stonky 860, 686 01, Uherské Hradiště, dle
předloženého návrhu.
II. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.12.2004 ve znění následně uzavíraných dodatků
č. 1 - 9, mezi Městem Uherské Hradiště, IČ: 002 91 471, Masarykovo náměstí 19, 686 01, Uherské
Hradiště a TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., IČ: 469 56 808, Stonky 860, 686 01, Uherské
Hradiště, dle předloženého návrhu.
III. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 225 o výměře 16,80 m2,
č. 222 o výměře 26,80 m2, č. 233 o výměře 11,40 m2, č. 234 o výměře 4,4 m2, č. 250 o výměře
34,10 m2, č. 252 o výměře 39,3 m2, č. 253 o výměře 22,90 m2, č. 254 o výměře 9,30 m2, č. 245
o výměře 5,90 m2, č. 246 o výměře 6,70 m2, č. 239 o výměře 8,70 m2, č. 240 o výměře
12,40 m2, č. 241 o výměře 55,70 m2, č. 242 o výměře 214 m2, č. 211 o výměře 11,30 m2,
č. 213 o výměře 21,50 m2, č. 214 o výměře 16,20 m2, č. 218 o výměře 2,5 m2, č. 220 o výměře
28,20 m2, č. 221 o výměře 22,60 m2, č. 236 o výměře 9,30 m2, vše o celkové výměře
580 m2, umístěných v II. NP budovy č. p. 860, Stonky, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 995 v k.ú. Uherské Hradiště.
2. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 115 o výměře 25,10 m2,
116 o výměře 5 m2, č. 117 o výměře 127,30 m2, část místnosti č. 129 o výměře 22,40 m2, část
místnosti č. 147 o výměře 12,20 m2, č. 161 o výměře 13,60 m2, vše o celkové výměře
205,60 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 860, Stonky, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 995 v k.ú. Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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35/1/RM/2018 Stanovení oddávajících a užívání závěsného znaku
I. Rada města ruší
usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 15/1/RM/2014 ze dne 25.11.2014 - Stanovení oddávajích
a užívání závěsného odznaku.
II. Rada města stanoví
1. Prohlášení o uzavření manželství mohou snoubenci učinit mimo starosty a místostarosty i před
členy Zastupitelstva města Uherské Hradiště paní Pavlínou Jagošovou, Ing. Jiřím Durďákem,
PhDr. Blankou Rašticovou, Ing. Františkem Rochovanským a Mgr. Zuzanou Vandame.
2. Při občanských obřadech a jiných významných příležitostech je oprávněn užívat závěsný odznak
se státním znakem České republiky místostarosta PhDr. Ivo Frolec, místostarosta Ing. Čestmír
Bouda, místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal a členové Zastupitelstva města Uherské Hradiště
paní Pavlína Jagošová, Ing. Jiří Durďák, PhDr. Blanka Rašticová, Ing. František Rochovanský
a Mgr. Zuzana Vandame.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
36/1/RM/2018 Pořízení věcných darů
I. Rada města schvaluje
pořízení věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč na XXVIII. reprezentační ples města, který se bude
konat 19. ledna 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
37/1/RM/2018 Příprava 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 3. prosince 2018 v 15:00 hodin do velkého sálu
Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Zpráva o plnění rozpočtu za leden až září 2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 a 12/2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobého výhledu do 2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv
pro malé spalovací zdroje znečišťování
Zastupování města v obchodních společnostech
Návrh zástupců města v dozorčí radě společnosti CTZ, s.r.o.
Pověřená osoba pro územní plán
Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír
Záměry města
Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2019
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM a nečlenů ZM
(navýšení odměn od 1. 1. 2019)
Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města
Zpráva o činnosti rady města
Dotazy, připomínky a podněty
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20. Závěr
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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