PŘEHLED USNESENÍ
12. schůze Rady města
konané dne 6.5.2019
196/12/RM/2019 Zahájení a schválení programu 12. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 12. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
197/12/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory nesloužící podnikání č. 3.14 o výměře
23,35 m2, č. 3.15 o výměře 13,73 m2, č. 3.16 o výměře 5,59 m2, č. 3.18 o výměře 34,16 m2,
č. 3.19 o výměře 13,51 m2, č. 3.20 o výměře 53,20 m2, č. 3.21 o výměře 16,00 m2, č. 3.22
o výměře 23,65 m2, č. 3.23 o výměře 10,57 m2, č. 3.24 o výměře 20,35 m2, č. 3.25 o výměře
1,55 m2, č. 3.26 o výměře 4,66 m2, č. 3.27 o výměře 10,26 m2, č. 3.28 o výměře 1,81 m2,
č. 3.29 o výměře 1,38 m2, č. 3.30 o výměře 2,37 m2, č. 3.31 o výměře 2,57 m2, č. 3.32 o výměře
1,08 m2, č. 3.33 o výměře 1,08 m2, č. 3.34 o výměře 0,87 m2, vše o celkové výměře 241,74 m2,
umístěné ve III. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště, Charitě Uherské
Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, s výší nájmu 1 Kč/rok
s tím, že stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen
oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se automaticky zvýší o aktuální sazbu
DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení a provozování centra
sociální rehabilitace - Labyrint (poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním)
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory nesloužící podnikání č. 3.36 o výměře
8,60 m2, č. 3.37 o výměře 1,76 m2, č. 3.38 o výměře 1,20 m2, č. 3.39 o výměře 2,17 m2, č. 3.40
o výměře 15,15 m2, č. 3.41 o výměře 19,52 m2, č. 3.42 o výměře 24,85 m2, č. 3.43 o výměře
15,20 m2, vše o celkové výměře 88,45 m2, umístěné ve III. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba
v k.ú. Uherské Hradiště, Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 440 18 886, s výší nájmu 1 Kč/rok s tím, že stane-li se nájemce v průběhu platnosti
nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli
a nájem se automaticky zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, za účelem zřízení a provozování Centra duševního zdraví
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.02 o výměře
72,30 m2, č. 1.03 o výměře 10,30 m2, č. 1.04 o výměře 5,40 m2, č. 1.05 m2 o výměře 5,60 m2,
č. 1.06 o výměře 5,80 m2, č. 1.07 o výměře 6,10 m2, č. 1.08 o výměře 3,40 m2, č. 1.09 o výměře
17,40 m2, č. 1.10 o výměře 37,30 m2 a zahrádky kavárny o výměře 172 m2, vše o celkové výměře
335,60 m2, umístěné v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, Regionu Slovácko sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 687 31 841, s výší nájmu 130 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení a provozování komunitní kavárny se
zaměstnáváním hendikepovaných
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.51 o výměře
13,55 m2 a č. 1.52 o výměře 15,50 m2, vše o celkové výměře 29,05 m2, umístěné v I. NP budovy
č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků
st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště, paní Haně Kadubcové, Hutník 1427,
698 01 Veselí nad Moravou, IČ 080 39 810, s výší nájmu 1 200 Kč/m2/rok s tím, že stane-li se
nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost
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do 30 dnů pronajímateli a nájem se automaticky zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem poskytování manikúrních a kosmetických služeb
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 29.03.2018, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2018, týkající se pronájmu prostor nesloužících podnikání
č. 3.17 o výměře 18,10 m2, č. 3.18 o výměře 18,26 m2 a č. 3.19 o výměře 18,86 m2, umístěných
ve III. NP, dále č. 0.12 o výměře 12,40 m2, č. 0.13 o výměře 11,26 m2, č. 0.14 o výměře
12,15 m2 a č. 0.15 o výměře 11,81 m2, umístěných v I. PP, vše o celkové výměře 102,84 m2, vše
v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a PAHOP, Zdravotním ústavem paliativní
a hospicové péče, z. ú., Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 049 77 408,
spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v rozšíření předmětu nájmu o prostory
nesloužící podnikání č. 0.05 o výměře 20,73 m2 a č. 0.17 o výměře 14,83 m2, vše o celkové
výměře 35,56 m2, umístěné v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně čl. IV. Nájemné a to tak, že
se nájemné za nájem prostor nesloužících podnikání za kalendářní měsíc zvyšuje
v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/17 o výměře 89 m2 a na část
pozemku p. č. 1581 o výměře 130 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti TOMAVA s.r.o.,
Na Hrázi 269, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 269 19 419, s výší nájmu 500 Kč/m2/rok, na dobu
určitou do doby protokolárního předání budované stavby, za účelem vybudování 5 nových
veřejných parkovacích stání a současně uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
realizace 5 parkovacích stání na částech pozemků p. č. 653/17 a p. č. 1581, oba v k.ú. Uherské
Hradiště
7. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 2058/100 o výměře 40 m2
v k.ú. Mařatice, manželům Ing. J░░ B░░░░ ░ a A░░░░ ░ O░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , s výší nájmu 100 Kč/rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení zahrady u RD č. p. 962
8. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 335/1 o výměře 19 m2
a na část pozemku p. č. 464 o výměře 56 m2, oba v k.ú. Míkovice nad Olšavou, manželům
Ing. A░░░ V░░░░ a MgA. L░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu
určitou po dobu životnosti stavby rodinného domu, za účelem vybudování vjezdu-sjezdu
k plánované novostavbě RD, umístěné na pozemku p. č. 463/2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
a současně uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu-sjezdu na
částech pozemků p. č. 335/1 a p. č. 464, oba v k.ú. Míkovice nad Olšavou k plánované novostavbě
RD, umístěné na pozemku p. č. 463/2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
9. ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/858/SMM ze dne 15.11.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
29.11.2017, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání č. 509 o výměře 12,60 m2
a č. 510 o výměře 15,80 m2, vše o výměře 28,40 m2, umístěných v V. NP budovy č. p. 123,
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je na pozemcích st. p. č. 145 a st. p. č. 146/3, oba
v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností MB - CONSULT, s.r.o., Michalská 1801,
686 03 Staré Město, IČ 253 34 883, dohodou ke dni 30.06.2019
10. ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/726/SMM ze dne 1.10.2003, týkající se pronájmu částí
pozemků p. č. 795/1 a p. č. 323/3, oba v k.ú. Sady, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem J░░░░ L░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dohodou ke dni 31.05.2019
11. 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 3 bm do-na část pozemku p. č. 574/13 v k.ú. Vésky, včetně práva provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
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12. 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 domovního rozvodu vody
v
celkové
délce
cca
9
bm
do-na
části
pozemků
p.
č.
3267
a p. č. 3269 a kruhové vodoměrné šachty o průměru 1,2 m do-na část pozemku p. č. 3269, vše
v k.ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování,
provádění oprav a údržby domovního rozvodu a vodoměrné šachty, pro oprávněné pana A░░
R░░ a paní Ing. M░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (šachta) + aktuální sazba
DPH, na dobu určitou po dobu životnosti stavby č.e. 75, která je součástí pozemku st. p. č. 1742
v k.ú. Mařatice
13. 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 a provozování
plynárenského zařízení - STL plynovodu v celkové délce cca 41 bm na části pozemku
p. č. 1059/68 v k.ú. Uherské Hradiště, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 272 95 567, zastoupena společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH, na dobu neurčitou
14. 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 312 bm včetně uzemnění do-na části pozemků p. č. 211, p. č. 1458/1,
p. č. 1458/11, p. č. 1458/12, vše v k.ú. Uherské Hradiště a p. č. 3164/1, p. č. 3164/7,
p. č. 3164/10, p. č. 3164/11, p. č. 3164/13, p. č. 3164/74 a p. č. 3164/76, vše v k.ú. Mařatice,
včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako časově
neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
15. 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 80 bm do-na části pozemků p. č. 3016/11, p. č. 3016/12 a p. č. 3016/13,
vše v k.ú. Mařatice a kabelového vedení VN v celkové délce cca 610 bm včetně připoložení
HDPE chráničky pro podzemní komunikační vedení v celkové délce cca 610 bm do-na části
pozemků p. č. 323/3, p. č. 3016/31, p. č. 3016/55 a p. č. 3016/76, vše v k.ú. Mařatice a do-na
části pozemků p. č. 533/4, p. č. 533/9, p. č. 534/3, p. č. 535, p. č. 536/1 a p. č. 1683/35, vše
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva provádět na distribuční soustavě
a podzemním komunikačním vedením úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení jejich výkonnosti, včetně jejich 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
16. 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 20 bm a 1 ks skříně SS do-na část pozemku p. č. 65/5 v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště, včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
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17. 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 240 bm, kabelového vedení VN v celkové délce 20 bm a 1 ks sloupu do-na
části pozemků p. č. 464/31, p. č. 464/32, p. č. 465, p. č. 490/2, p. č. 491/2, p. č. 497,
p. č. 577/15, p. č. 577/27, vše v k.ú. Vésky a do-na části pozemků p. č. 193 a p. č. 213, oba
v k.ú. Míkovice nad Olšavou, 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 (sloup) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze
v případech stanovených zákonem
18. 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 nového kabelového vedení NN v celkové
délce cca 159 bm a 2ks pilíře do-na části pozemků p. č. 6/1, p. č. 34/2, p. č. 34/3,
p. č. 34/6, p. č. 154/1, p. č. 154/2, p. č. 410/1 a p. č. 902/3, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou,
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 (pilíř) + aktuální sazba
DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
19. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícího v právu
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - zemního kabelu NN
a 1 ks skříně SS100 včetně uzemnění na částech pozemků st. p. č. 444/2 a p. č. 1540
v k.ú. Uherské Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2518-1144/2018, na základě
řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 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
20. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
uložení vodoměrné šachty do-na část pozemku p. č. 2065/91 v k.ú. Mařatice, v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem č. 2933-20/2019, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek
za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodoměrné šachty, pro oprávněného
pana P░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za celkovou jednorázovou náhradu
2 000 Kč + aktuální sazba DPH, na dobu určitou po dobu životnosti stavby rodinného domu, který
je součástí pozemku st. p. č. 4054 v k.ú. Mařatice
21. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
uložení nového kanalizačního výtlaku PE 110 mm do-na části pozemků p. č. 222/5, p. č. 222/6,
p. č. 2050/19 a p. č. 2291/2, vše v k.ú. Mařatice, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem
č. 2935-34/2019, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování,
provádění oprav a údržby kanalizačního výtlaku, 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, na dobu neurčitou
22. uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na částech pozemků
p. č. 779/3, p. č. 800/395, p. č. 800/397, p. č. 2055/6, p. č. 2065/93, p. č. 2068/1 a p. č. 2073/3,
vše v k.ú. Mařatice, vymezené geometrickým plánem č. 2913-129/2018, na základě řádně
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2018/0261/SMM/SP, pro podzemní
komunikační
vedení
sestávající
ze
2
HDPE
trubek
s
optickým
kabelem
a z metalických kabelů a z přípojky NN na částech pozemku p. č. 779/3 v k.ú. Mařatice a 1 ks
pilíře, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního
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vedení, přípojky NN a 1 ks pilíře včetně práva provádět na podzemním komunikačním vedení,
přípojce NN a 1 ks pilíře úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti,
pro oprávněného Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ 040 84 063, zastoupená společností Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01
Praha 4 - Lhotka, IČ 257 88 680, zastoupená společností K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386,
Mladcová, 760 01 Zlín, IČ 005 46 178, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH a 1 000 Kč/m2 (pilíř) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
23. uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na částech pozemků
p. č. 501, p. č. 796/47, p. č. 796/51 a p. č. 813/25, vše v k.ú. Sady, vymezené geometrickým
plánem č. 992-162/2018, na základě řádně uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. 2018/0189/SMM, pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě,
sestávající ze dvou trubek HDPE 40/33 mm s optickým kabelem a od sloupu E.ONu pro elektrický
kabel CYKY 4Bx10 včetně 1 ks skříně ER112, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení, elektrického kabelu a 1 ks skříně ER112 včetně
práva
provádět
na
podzemním
komunikačním
vedení,
elektrickém
kabelu
a skříni úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti, pro oprávněného Českou
telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČ 040 84 063, zastoupená společností Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 Lhotka, IČ 257 88 680, zastoupená společností K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386, Mladcová,
760 01 Zlín, IČ 005 46 178, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
II. Rada města neschvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory nesloužící podnikání č. 1.51 o výměře
13,55 m2 a č. 1.52 o výměře 15,50 m2, vše o celkové výměře 29,05 m2, umístěné v I. NP budovy
č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků
st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště, Charitě Uherské Hradiště, Velehradská
třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, s výší nájmu 1 Kč/rok s tím, že stane-li se
nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost
do 30 dnů pronajímateli a nájem se automaticky zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení a provozování Dobrovolnického
a Humanitárního centra pro pomoc občanům ORP Uherské Hradiště
2. prominutí nájemného za rok 2018 a poměrnou část za rok 2019, na základě Nájemní smlouvy
č. 2003/726/SMM, z důvodu neužívání předmětu nájmu k původnímu účelu, panu J░░░ L░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
III. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) včetně
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
práva služebnosti (věcného břemene) nad pozemkem p. č. 170/2 v k.ú. Uherské Hradiště pro
nadzemní optickou přípojku v celkové délce cca 32 bm, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách nadzemní optické přípojky, včetně práva provádět na nadzemní optické přípojce
úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, pro oprávněného
Libli s.r.o., Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČ 045 93 332, za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
IV. Rada města uděluje
1. souhlas se zápisem detašovaného pracoviště Základní školy Zlín, Středová, Středová 4694,
760 05 Zlín, IČ 617 16 421, v budově na adrese Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště do Rejstříku
škol a školských zařízení
2. souhlas se sídlem nově vznikajícího spolku Okresní organizace ČSŽ Uherské Hradiště, na adrese
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
V. Rada města ruší
1. usnesení č. 1280/77/RM/2018/Veřejný ze dne 26.03.2018 v odst. I., v bodě 7., a to ve znění:
Rada města schvaluje
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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 nového kabelového vedení NN v celkové
délce cca 159 bm a 1 ks pilíře do-na části pozemků p. č. 34/2, p. č. 34/6, p. č. 6/1 a p. č. 154/1,
vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou, 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, zajednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (pilíř) + aktuální sazba DPH, jako časově
neomezené,
které
zaniká
pouze
v
případech
stanovených
zákonem
VI. Rada města bere na vědomí
1. seznam podnájemců (dle přesné specifikace v Příloze č. 1) v budově č. p. 13, ulice Vodní, Uherské
Hradiště (Městská poliklinika u sv. Alžběty), která je součástí pozemků st. p. č. 140
a st. p. č. 141/1, oba v k.ú. Uherské Hradiště, a kterou má v pronájmu společnost Městská
poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o., Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 479 11 492
VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 233 o výměře 52 m2
(dle GP č. 924-8/2019 nově vzniklý pozemek p. č. 233/1 o celkové výměře 52 m2) v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště, panu D░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
za kupní cenu 250 Kč/m2 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 kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 575/5 o výměře
12 m2 (dle GP č. 606-6/2019 nově vzniklý pozemek p. č. 575/14 o celkové výměře 12 m2)
v k.ú. Míkovice nad Olšavou, manželům Ing. S░░░░ ░ Z░░░░ ░░ a J░░ Z░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 1 000 Kč/m2 včetně DPH s tím, že
správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
198/12/RM/2019 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 505 o výměře 15,32 m2
a č. 506 o výměře 11,78 m2, vše o celkové výměře 27,1 m2, umístěných v V. NP budovy
č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je na pozemcích st. p. č. 145
a st. p. č. 146/3, oba v k.ú. Uherské Hradiště
2. převod části pozemku p. č. 465 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Vésky
3. pronájem částí pozemků p. č. 3015/80 o výměře cca 36 m2 a p. č. 3015/75 o výměře cca 2 m2,
oba v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem zřízení dočasného vjezdusjezdu načástech pozemků p. č. 3015/80 a p. č. 3015/75, oba v k.ú. Mařatice
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemků p. č. 680/1 o celkové výměře 29 m2, p. č. 681/2 o celkové výměře 27 m2,
p. č. 681/3 o celkové výměře 227 m2, p. č. 682/1 o celkové výměře 464 m2, p. č. 682/2
o celkové výměře 740 m2 a p. č. 682/4 o celkové výměře 117 m2, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou
2. převod pozemku p. č. 1281/5 o celkové výměře 400 m2 k.ú. Uherské Hradiště, ani jeho žádné
části
3. pronájem části pozemku p. č. 653/75 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas
s navrhovaným stavebním záměrem realizace dobíjecí stanice a 2 parkovacích stání na části
pozemku p. č. 653/75 v k.ú. Uherské Hradiště
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4. pronájem části pozemku p. č. 112/4 o výměře cca 16 m2 a části pozemku p. č. 652/1 o výměře
cca 7,76 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště
5. výpůjčku částí pozemků p. č. 3016/23 o výměře cca 130 m2, p. č. 3016/24 o výměře
cca 160 m2, p. č. 3016/25 o výměře cca 180 m2, p. č. 3016/26 o výměře cca 240 m2
a p. č. 3016/27 o výměře cca 270 m2, vše v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním
záměrem výstavby loděnice na částech pozemků p. č. 3016/23, p. č. 3016/24, p. č. 3016/25,
p. č. 3016/26 a p. č. 3016/27, vše v k.ú. Mařatice
6. výpůjčku částí pozemků p. č. 3016/23 o výměře cca 130 m2, p. č. 3016/24 o výměře
cca 160 m2, p. č. 3016/25 o výměře cca 180 m2, p. č. 3016/26 o výměře cca 240 m2
a p. č. 3016/27 o výměře cca 270 m2, vše v k.ú. Mařatice a jejich následný pronájem a souhlas
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby loděnice na částech pozemků p. č. 3016/23,
p. č. 3016/24, p. č. 3016/25, p. č. 3016/26 a p. č. 3016/27, vše v k.ú. Mařatice
7. výpůjčku částí pozemků p. č. 3016/23 o výměře cca 130 m2, p. č. 3016/24 o výměře
cca 160 m2, p. č. 3016/25 o výměře cca 180 m2, p. č. 3016/26 o výměře cca 240 m2
a p. č. 3016/27 o výměře cca 270 m2, vše v k.ú. Mařatice a jejich následný převod a souhlas
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby loděnice na částech pozemků p. č. 3016/23,
p. č. 3016/24, p. č. 3016/25, p. č. 3016/26 a p. č. 3016/27, vše v k.ú. Mařatice
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
199/12/RM/2019 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, o velikosti 2+1, výměře 43,73 m2, umístěný ve II. NP
bytového domu č.p. 727, ul. Lechova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 911,
k. ú. Uherské Hradiště, s panem O░░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu
určitou po dobu výkonu práce pana O░░░░ T░░░░ ░ pro město Uherské Hradiště, výše
nájemného 52 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty (trojnásobek měsíční výše
nájemného) 6 822 Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
200/12/RM/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském
Hradišti
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kašny v Bastionu
v Uherském Hradišti", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
Vybraný účastník: Lentus agilis, spol. s r.o., IČ 26955016, sídlo Kobylí 809, 691 10 Kobylí,
s nabídkovou cenou 1 179 682 Kč bez DPH, 1 427 415 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Lentus agilis, spol. s r.o., IČ 26955016.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.

dodatků

ke

smlouvě

uzavřené

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
201/12/RM/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava chodníku sídliště Louky v Uherském
Hradišti - Jarošově
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníku sídliště Louky
v Uherském Hradišti - Jarošově", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
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Vybraný účastník: obchodní společnost SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12
Bílovice, IČO: 25513141, DIČ: CZ 25513141 s nabídkovou cenou 999 286 Kč bez DPH,
1 209 136 Kč s DPH.
2. Uzavření
smlouvy
o
dílo s
vybraným
účastníkem
obchodní
společností
SVS - CORRECT, spol. s r.o., IČO: 25513141.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.

dodatků

ke

smlouvě

uzavřené

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
202/12/RM/2019 Vyhodnocení zimní údržby 2018/2019
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby 2018/2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
203/12/RM/2019 Veřejná zakázka Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města
Uherské Hradiště - konektivita
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na dodávky "Modernizace učeben klíčových kompetencí základních
škol města Uherské Hradiště - konektivita: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu; PC učeben
ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice; ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetu",
provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
zjednodušené podlimitní řízení.




Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu, vybraný účastník ARATEC
GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 713 570,80 Kč bez DPH, 863 420,67 Kč s DPH.
Dílčí část č. 2: PC učeben ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice , vybraný účastník
ARATEC GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod,
s nabídkovou cenou 769 030,00 Kč bez DPH, 930 526,30 Kč s DPH.
Dílčí část č. 3: ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetu , vybraný účastník ARATEC
GROUP s.r.o., IČO: 04996283, Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, s nabídkovou
cenou 754 804,80 Kč bez DPH, 913 313,81 Kč s DPH.

2. Uzavření kupních smluv s vybraným účastníkem ARATEC GROUP s.r.o., IČO: 04996283,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a v souladu s návrhy kupních smluv na dílčí části č. 1 až č. 3 ze zadávací dokumentace.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvám uzavřeným
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
204/12/RM/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Revitalizace centrálních ulic MPZ - Prostřední
a Mlýnská
I. Rada města schvaluje

Stránka 8 z 12

1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Revitalizace centrálních ulic MPZ - Prostřední a Mlýnská", provedené podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště s nabídkovou cenou 651 700 Kč bez DPH, 788 557 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432
v souladu s obchodními podmínkami.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
205/12/RM/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ulice Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek.
Vybraný účastník: Traffic Design s.r.o., IČO: 06499236, Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6
s nabídkovou cenou 435 000 Kč bez DPH, 526 350 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Traffic Design s.r.o., IČO: 06499236
v souladu s obchodními podmínkami.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
206/12/RM/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ulice Stonky
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace pod
názvem "Rekonstrukce ulice Stonky", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště s nabídkovou cenou 799 300 Kč bez DPH, 967 153 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432
v souladu s obchodními podmínkami.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se smlouvou o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
207/12/RM/2019 Rozhodnutí v rámci insolvenčního řízení
I. Rada města schvaluje
nepodat žalobu na určení v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.
KSBR 33 INS 18704/2018 dle vyrozumění insolvenčního správce ze dne 15.04.2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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208/12/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v Domě
s pečovatelskou službou, Rostislavova 488, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 9 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou,
Rostislavova 488, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města Uherské
Hradiště č. 567/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 v následujícím pořadí:
1. J░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. R░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
209/12/RM/2019 Zápis do kroniky města za rok 2017
I. Rada města bere na vědomí
zápis do kroniky města za rok 2017.
II. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a paní Mgr. Magdalenou Čoupkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem bude
zpracování zápisu do kroniky města za rok 2019 za úplatu ve výši 35 000 Kč dle přiloženého
návrhu,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a panem Bedřichem Autratou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž
předmětem bude zpracování záznamu o dění v místní části Míkovice za rok 2019 za úplatu ve výši
7 000 Kč dle přiloženého návrhu,
3. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a paní Jolanu Kodrlovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem
bude zpracování záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2019 za úplatu ve výši 7 000 Kč dle
přiloženého návrhu.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Daně Stojnové
1.1. zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok 2017.
Termín: 30.9.2019
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
210/12/RM/2019 Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Za Alejí
I. Rada města uděluje souhlas
právnické osobě Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 70436177 s realizací projektu "Škola pro všechny II.", reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013055 v rámci Výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
211/12/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace městem Uherské Hradiště,
IČO 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601
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a poskytovatelem dotace Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21,
PSČ 76190, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na obnovu výklenkové kapličky
v Mařaticích ve výši 98 700 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
212/12/RM/2019 Dohoda o změně podmínek poskytnutí dotace na základě Smlouvy č. 9270310028
I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o změně podmínek poskytnutí dotace na základě Smlouvy č. 9270310028 mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, PSČ 68601 a Státním fondem rozvoje bydlení, IČ 70856788, se sídlem Vinohradská
1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, dle přílohy.
Předmětem dohody je změna vázacích podmínek Smlouvy č. 9270310028 z roku 2004.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
213/12/RM/2019 Záštity města I.
I. Rada města neuděluje
záštitu města nad konferencí "Města budoucnosti 2019", která se uskuteční dne 30. září 2019 v Praze.
II. Rada města uděluje
1. záštitu města akci "Putování Vinohradskou ulicí 2019", která se uskuteční ve dnech
6. - 8. září 2019 v Uherském Hradišti,
2. záštitu města akci "Národní soutěž vín slovácké podoblasti", která se uskuteční ve dnech
7. - 8. září 2019 v Uherském Hradišti,
3. záštitu města akci "Koncert Mayen - Uherské Hradiště", který se uskuteční dne
1. června 2019 v Uherském Hradišti,
III. Rada města poskytuje
1. v rámci záštity města peněžitý dar ve výši 10 000 Kč Smíšenému pěveckému sboru
Svatopluk, z.s., IČO 70893110, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, na realizaci akce
"Koncert Mayen - Uherské Hradiště".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
214/12/RM/2019 Záštita města II.
I. Rada města uděluje
záštitu města Benefičnímu odpoledni Den pro Pahop, které se uskuteční dne 15. května 2019
v Uherském Hradišti.
II. Rada města poskytuje
v rámci záštity města peněžitý dar ve výši 10 000 Kč ústavu Pahop, Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče, z.ú., IČO 04977408, se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské námětí 78, na realizaci
akce Benefiční odpoledne Den pro Pahop.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
215/12/RM/2019 Návrh na udělení vyznamenání starosty města
I. Rada města uděluje
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vyznamenání starosty města panu Rolfu Schumacherovi, starostovi města Mayen, za rozvoj
partnerství mezi městy Mayen a Uherské Hradiště a propagaci města Uherské Hradiště v zahraničí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
216/12/RM/2019 Jmenování členky komise architektury a regenerace MPZ
I. Rada města jmenuje
paní Ing. Hanu Doupovcovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ členkou komise
architektury a regenerace MPZ.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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