PŘEHLED USNESENÍ
27. schůze Rady města
konané dne 18.11.2019
395/27/RM/2019 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 27. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
396/27/RM/2019 Zpráva o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
397/27/RM/2019 Rozpočtové opatření města č. 12/2019 a 13/2019
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 12/2019 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2019 se zvyšují o 13 006,7 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok 2019,
jíž se změna týká, je uveden v příloze usnesení č. 2.
3. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, Uherské
Hradiště, IČ 709 93 360, zvýšení odpisového plánu příspěvkové organizace na rok 2019
o 19,5 tis. Kč. Změna se týká rekonstruované zahrady MŠ 28. října.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1.máje 55,
IČ 709 93 343, Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje 55, úpravy (zakrytí) rekuperačních jednotek
za účelem snížení prašnosti a hlučnosti ve třídách školy v celkové výši 620 tis. Kč, hrazenou
z prostředků fondu investic příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
5. Příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1.máje 55,
IČ 709 93 343, Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje 55, vybudování parkoviště v areálu školy
ve výši 220 tis. Kč, hrazené z prostředků fondu investic příspěvkové organizace za podmínek dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
6. Spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jarošov, IČ 62833065, se sídlem 68601 Uherské
Hradiště - Jarošov, Pivovarská 509, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, účelově
určené na soutěž "O pohár SDH Jarošov" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
II. Rada města bere na vědomí
1. Informaci příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 480, Uherské
Hradiště o nedočerpání investiční dotace, účelově určené na rekonstrukci kotelny
v objektu Malé scény, a jejím využití na úhradu nákladů spojených se zajištěním protipožárních
opatření téhož objektu.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 12/2019, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
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IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 13/2019 dle důvodové zprávy. Znění celkové skladby rozpočtu města
na rok 2019 je uvedeno v příloze usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
398/27/RM/2019 Návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhled rozpočtu do roku
2025
I. Rada města schvaluje
1. Závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2020 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 tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové
zprávy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 ve znění přílohy usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2021 až 2025 ve znění přílohy
usnesení č. 2.
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 pro Radu města
Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
5. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2020.
6. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 9 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti
v celkovém objemu 86 828 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
7. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, se sídlem 68601 Uherské Hradiště - Vésky,
Na Krajině 44, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 954 000 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.
8. Charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 573 000 Kč, účelově určené na úhradu provozních
a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení Cusanus a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
9. Společnosti Podané Ruce, o.p.s., IČ 60557621, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, Hilleho
1842/5, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 302 000 Kč, účelově určené na úhradu nákladů
spojených se sociálně terapeutickou činností Kontaktního centra Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
10. Obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, se sídlem 68601 Uherské
Hradiště - Mařatice, Studentské náměstí 1531, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5 150 000 Kč, účelově určené na realizaci přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus
v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
11. Zájmovému sdružení Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, se
sídlem 68601 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 3 200 000 Kč, účelově určené na provoz Městského informačního centra
a Informačního centra pro mládež a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnut.
12. Spolku FC Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Stonky 566,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 535 000 Kč, účelově určené na Podporu výchovy
mládeže v oblasti fotbalu v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště,
uvedenou v příloze důvodové zprávy.
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2. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 279 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu
908 528,18 Kč.
3. Informaci o vyřazení 120 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci pohledávky
vybrat v celkovém objemu 324 213,20 Kč.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit
1. Radě města Uherské Hradiště realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020
v platném znění. Termín: 31. 12. 2020
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
399/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. I. 1. a II. 1. předloženého návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
400/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města neschvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.24 o výměře 17,22 m2,
umístěný v II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, společnosti Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o.,
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště-Mařatice, IČ 050 24 471, s výší nájmu
550 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
zřízení kanceláře
II. Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 2.24 o výměře 17,22 m2,
umístěný v II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, společnosti Academic School, Mateřská škola a základní
škola, s.r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 253 49 520, s výší
nájmu 550 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za účelem využití pro běžnou výuku ZŠ
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO]
401/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na pozemek p. č. 879/6 o celkové výměře 513 m2
v k.ú. Míkovice nad Olšavou, manželům J░░░ M░░░░ ░ a M░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , s výší nájmu 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem využití jako zahrada
2. pacht a následné uzavření smlouvy na pozemek p. č. 3013/29 o celkové výměře 3 129 m2
v k.ú. Mařatice, slečně V░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , s výší pachtovného
0,70 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou s tím, že pacht skončí
koncem zemědělského pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za účelem údržby
pozemku a drobné pěstitelské činnosti
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu
metropolitní komunikační sítě v celkové délce 430 bm, vedeného v trase z budovy č. p. 1023,
Revoluční, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 1703 v k.ú. Uherské Hradiště,
do budovy č. p. 23, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 35/1
v k.ú. Uherské Hradiště, a na prostor v telekomunikačním rozvaděči o velikosti 1U umístěném
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v rozvaděči v budově č. p. 1023, Revoluční, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 1703 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166,
755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, s výší nájmu 12 Kč/bm/rok (vlákno) + aktuální sazba DPH
a 500 Kč/1U/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní dobou,
za účelem poskytování telekomunikačních služeb
4. ukončení Nájemní smlouvy č. 2010/1054/SMM ze dne 03.12.2010, týkající se pronájmu části
pozemku st. p. č. 598/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností dříve HYUNDAI
MOTOR ZLÍN a.s., tř. Tomáše Bati 387, 763 02 Zlín-Louky, IČ 255 11 181, nyní H MOTOR ZLÍN
a.s., třída Tomáše Bati 764, Prštné, 763 02 Zlín, IČ 255 11 181, dohodou ke dni 31.12.2019
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu
s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
- umístění nadzemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 11 bm a 1 ks kabelové skříně
NN nad části pozemků p. č. 804/20 a p. č. 659/2, oba v k.ú. Uherské 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 společnost 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 věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN a 1ks
skříně SR 642 do-na část pozemku p. č. 599/15 v k.ú. Uherské Hradiště, vymezeného
geometrickým plánem č. 2547-727/2019, na základě řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 2018/0751/SMM-SP, 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 společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 400 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem
II. Rada města neschvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu
s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu uložení domovního rozvodu vody v celkové délce cca 22 bm do-na část
pozemku p. č. 1070/8 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu
na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby domovního rozvodu
vody, pro oprávněného pana M░░░ L░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na dobu určitou po dobu existence
stavby rodinného domu na pozemku p. č. 1067 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
III. Rada města ruší
1. usnesení č. 344/23/RM/2019/Veřejný ze dne 26.09.2019 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na 1 ks výkladního prostoru, čtvrtého ze vstupu
z Masarykova náměstí, umístěného na budově č. p. 33, Protzkarova, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 46 v k.ú. Uherské Hradiště, panu Miroslavu Rosenbergovi, Trnková
429, 686 05 Uherské Hradiště-Sady, IČ 741 50 189, s výší nájmu 24 000 Kč/rok + aktuální sazba
DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění reklamního sdělení
zákazníkům prodejny nábytku
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. ukončení Smlouvy o budoucí směnné smlouvě č. 2010/1070/SMM ze dne 03.12.2010, týkající se
budoucí směny části pozemku st. p. č. 598/1, za část pozemku st. p. č. 598/2, oba v k.ú. Uherské
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Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností dříve HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., tř. Tomáše Bati 387,
763 02 Zlín-Louky, IČ 255 11 181, nyní H MOTOR ZLÍN a.s., třída Tomáše Bati 764, Prštné,
763 02 Zlín, IČ 255 11 181, dohodou ke dni 31.12.2019
2. změnu usnesení č. 448/26/ZM/2018/Veřejný ze dne 03.09.2018 v odst. I. v bodě 2.,
a to následovně:
původní znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
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 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, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 2
nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
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 části pozemku p. č. 303/1
o výměře cca 552 m2 (část původního pozemku p. č. 303/1 o výměře cca 552 m2),
o výměře cca 90 m2 (část původního p. č. 323/5 o výměře cca 90 m2) a o výměře
cca 79 m2 (část původního pozemku p. č. 323/6 o výměře cca 79 m2), na část pozemku
p. č. 323/7 o výměře 414 m2, na části pozemku p. č. 323/9 o výměře cca 20 m2 (část
původního pozemku 323/8 o výměře cca 20 m2) a o výměře cca 14 m2 (část původního
pozemku p. č. 323/9 o výměře 14 m2) a na část pozemku p. č. 323/10 o výměře cca 1 m2,
vše v k.ú. Sady, 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 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, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 1
3. změnu usnesení č. č. 448/26/ZM/2018/Veřejný ze dne 03.09.2018 v odst. I. v bodě 3.,
a to následovně:
původní znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
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. 3060/39
(nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/14) o výměře cca 155 m2,
p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2, p. č. 3060/20 o výměře cca 6 m2 a p. č. 3055 o výměře
31 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, p. č. 303/1 o výměře cca 492 m2
a p. č. 791 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Sady, stezky na částech pozemků p. č. 3060/40
(nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/10) o výměře cca 22 m2 a p. č. 3060/39
(nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/14) o výměře cca 39 m2, oba
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v k.ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/7 o výměře 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. 3060/39 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního
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. 3060/38 (nově vzniklý pozemek oddělný z původního 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, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 2
nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
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. 3060/39
(nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/14) o výměře cca 155 m2,
p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2, p. č. 3060/20 o výměře cca 6 m2 a p. č. 3055
o výměře 31 m2, vše v k.ú. Mařatice a na částech pozemku p. č. 303/1 o výměře
cca 492 m2 (část původního pozemku p. č. 303/1 o výměře cca 492 m2), o výměře
cca 90 m2 (část původního pozemku p. č. 323/5 o výměře cca 90 m2) a o výměře
cca 79 m2 (část původního pozemku 323/6 o výměře cca 79 m2), na částech pozemků
p. č. 323/7 o výměře cca 411 m2 a p. č. 791 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Sady, stezky na
částech pozemků p. č. 3060/40 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/10)
o výměře cca 22 m2 a p. č. 3060/39 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/14)
o výměře cca 39 m2, oba v k.ú. Mařatice a na části pozemku p. č. 323/7 o výměře cca 3 m2,
na částech pozemku p. č. 323/9 o výměře cca 20 m2 (část původního pozemku p. č. 323/8
o výměře cca 20 m2) a o výměře cca 14 m2 (část původního pozemku p. č. 323/9 o výměře
cca 14 m2), na částech pozemků 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. 3060/39 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního
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. 3060/38 (nově vzniklý pozemek oddělný z původního p. č. 3060/1) o délce cca 1,6 bm, vše
v k.ú. Mařatice a na částech pozemku p.č. 303/1 o délce cca 88,3 bm + 4 sloupy VO (část
původního pozemku p. č. 303/1 o délce cca 88,3 bm + 4 sloupy VO), o délce
cca 17,2 bm (část původního pozemku p. č. 323/5 o délce cca 17,2 bm) a o délce 11,3 bm
(část původního pozemku p. č. 323/6 o délce 11,3 bm) a na části pozemku p. č. 323/7
o délce cca 75,6 bm + 3 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, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 1
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit
1. usnesení č. 148/12/ZM/2016/Veřejný ze dne 18.04.2016 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 598/1 o výměře
31 m2 (dle GP č. 2235-15/2016 nově vzniklý pozemek st. p. č. 598/3 o celkové výměře 31 m2)
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., třída Tomáše Bati 764, 763 02
Zlín, Prštné, IČ 255 11 181; za kupní cenu 3 500 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené
s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou
známku, náklady na zpracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
kupující a s tím, že uzavřením kupní smlouvy se ruší v celém rozsahu Smlouva o budoucí směnné
smlouvě č. 2010/1070/SMM ze dne 03.12.2010
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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402/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. I. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
403/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy č. 2016/0498/SMM ze dne 29.08.2016, týkající se pronájmu vitríny
č. 3 s výlepovou plochou 2 m2 umístěné na části pozemku p. č. 6/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a Křesťanskou a demokratickou unií - Československou stranou lidovou, Karlovo
náměstí 317/5, 120 00 Praha - Nové Město, IČ 004 42 704, výpovědí
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
404/27/RM/2019 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. změnu usnesení č. 381/26/RM/2019/Veřejný ze dne 04.11.2019 v odst. I. v bodě 11.,
a to následovně:
původní znění
Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2004/387/SMM ze dne 18.05.2004, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 02.05.2005, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2005 a ve znění Dodatku
č. 3 ze dne 06.08.2007, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/23 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8-Libeň,
IČ 262 21 276, spočívajícího ve změně rozsahu předmětu nájmu, a to na výměru 202 m2,
v prodloužení doby nájmu o 15 let, tj. do 31.12.2034 a ve snížení počtu parkovacích míst
ze 14 na 10
nové znění
Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2004/387/SMM ze dne 18.05.2004, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 02.05.2005, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2005 a ve znění Dodatku
č. 3 ze dne 06.08.2007, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 653/23 v k.ú. Uherské Hradiště,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8-Libeň,
IČ 262 21 276, spočívajícího ve změně rozsahu předmětu nájmu, a to na výměru 202 m2,
v prodloužení doby nájmu o 15 let, tj. do 31.12.2034 a ve snížení počtu parkovacích míst
ze 14 na 10, s výší nájmu 25 000 Kč/1 parkovací místo/rok + aktuální sazba DPH
a současně uděluje souhlas s podnájmem předmětu nájmu pro nájemce a/nebo
provozovatele přilehlé Pasáže a Hotelu Slunce na dobu trvání nájemního vztahu
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
405/27/RM/2019 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem 1 ks výkladního prostoru, čtvrtého ze vstupu z Masarykova náměstí, umístěného
na budově č. p. 33, Protzkarova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 46 v k.ú.
Uherské Hradiště
2. pronájem části pozemku st. p. č. 598/1 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
3. pronájem částí pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 51 m2 a o výměře cca 6 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště
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II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 325/113 o celkové výměře 408 m2 v k.ú. Mařatice
2. převod části pozemku p. č. 3002/86 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Mařatice
3. převod pozemku p. č. 1263/1 o celkové výměře 130 m2 a části pozemku st. p. č. 598/1
o výměře cca 31 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště
4. převod pozemku p. č. 1307/4 o celkové výměře 1 137 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, ani žádné části
pozemku p. č. 1308/1 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
406/27/RM/2019 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Uherské Hradiště
I. Rada města vydává
Nařízení města o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Uherské Hradiště ve znění uvedeném v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
407/27/RM/2019 Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
v Uherském Hradišti
I. Rada města schvaluje
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti
dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
408/27/RM/2019 Dodatek č. 52, kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné
dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 52 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy, jako veřejné služby
na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město ze dne 16. 2. 1994, ve znění
51 dodatků mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., se sídlem
tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27752968, DIČ CZ27752968.
Předmětem smlouvy je úhrada prokazatelné ztráty z provozování linek MHD č. 805003, 805005,
805007 a 805008 v roce 2020. Cena plnění je 4 100 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
409/27/RM/2019 Darovací smlouva
I. Rada města schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy mezi obdarovaným městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a dárkyní paní
Boženou G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
Předmětem smlouvy je darování 4 štěňat, kříženců stafordšírského teriéra, odebraných dárkyni
orgánem státní správy podle zákona o ochraně zvířat proti týrání.
2. Předání zvířat, které jsou předmětem daru v bodě 1. tohoto usnesení, do adopční péče.
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[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
410/27/RM/2019 Memorandum o vzájemné spolupráci na rozvoji aktivit Cyrilometodějské stezky
I. Rada města schvaluje
Memorandum o vzájemné spolupráci na rozvoji aktivit Cyrilometodějské stezky.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
411/27/RM/2019 Smlouva o zajištění školení a výcviku strážníků pro rok 2020
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků mezi městem Uherské Hradiště,
IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště a Statutárním městem Brno Městská policie Brno, IČ 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, dle přílohy.
Předmětem smlouvy jsou podmínky zajištění a poskytnutí rekvalifikačních kurzů pro čekatele
a prolongačních kurzů pro strážníky Městské policie Uherské Hradiště v roce 2020, cena plnění
je 337 Kč za 1 osobu a den.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
412/27/RM/2019 Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě
I. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
413/27/RM/2019 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2020
I. Rada města schvaluje
plán práce Rady města Uherské Hradiště na rok 2020 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2020 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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