PŘEHLED USNESENÍ
43. schůze Rady města
konané dne 22.9.2016

691/43/RM/2016 Zahájení a schválení programu 43. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 43. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
692/43/RM/2016 Rozpočtové opatření města č. 09/2016
I. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření č. 09/2016 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu
města na rok 2016 se nemění.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 09/2016, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
III. Rada města souhlasí
S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Klub kultury Uherské
Hradiště, p.o., se sídlem Hradební 1198, Uherské Hradiště, IČ 000 92 100, Slovácké divadlo
Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Tyršovo náměstí 480, Uherské Hradiště, IČ 000 94 846,
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., se sídlem Velehradská 714, Uherské Hradiště,
IČ 000 92 118, Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem
Svatováclavská 943, Uherské Hradiště IČ 709 93 360, Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o., se sídlem Komenského náměstí 350, Uherské
Hradiště, , IČ 704 36 070, Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Za
Alejí 1072, Uherské Hradiště, IČ 704 36 177, Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se sídlem Pivovarská 200, Uherské Hradiště-Jarošov,
IČ 709 93 327, dle přílohy důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
693/43/RM/2016 Rozpočet města na rok 2017 a Rozpočtový výhled do roku 2022
I. Rada města bere na vědomí
1. Informace o přípravě Rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2017
a Rozpočtového výhledu města do roku 2022.
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II. Rada města ukládá
1. Ing. Vladimíru Mošťkovi
1.1. Upravit návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené
návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.
Termín: 22.11.2016
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO]
694/43/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 1455 o výměře 155 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, vlastníkům bytového domu č. p. 719 (dle přesné specifikace
v důvodové zprávě), ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště, s výší nájmu 1 Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem celkové údržby části
pozemku p. č. 1455 v k.ú. Uherské Hradiště
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 2010/4 o celkové
výměře 13 m2 a p. č. 2013/2 o celkové výměře 14 m2, oba v k.ú. Mařatice, panu Ing. R.
H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za účelem
vybudování vjezdu/sjezdu ke zpevněné ploše pro parkování, na dobu určitou po dobu
životnosti stavby rodinného domu č. p. 393 a současně uděluje souhlas s vynětím pozemků
p. č. 2010/4 a p. č. 2013/2 v k.ú. Mařatice ze Zemědělského půdního fondu
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 4.05 o výměře 39,40 m2, umístěný
ve IV. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, spolku M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační
a školicí středisko, z. s., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 645 29 401, s výší nájmu 250
Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu
DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem skladových prostor
II. Rada města ruší
1. usnesení č. 640/41/RM/2016/Veřejný ze dne 02.08.2016 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 4.04 o výměře 39,40 m2, umístěný
ve IV. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/15 v k.ú. Uherské Hradiště, spolku M-CENTRUM, konzultační,
rekvalifikační a školicí středisko, z. s., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 645 29 401,
s výší nájmu 250 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy
plátce DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší
o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
skladových prostor
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
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695/43/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 09.10.2014, týkající se
pronájmu prostor č. 2.01 o výměře 26,37 m2, č. 2.02 o výměře 1,72 m2 a č. 2.03
o výměře 9,74 m2, vše o celkové výměře 37,83 m2, umístěných ve II. NP budovy č. p.
433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú.
Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní Petrou Koskovou, Lidická 771, 686 04
Kunovice, IČ 653 13 933, dohodou ke dni 30.09.2016
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 2.01 o výměře 26,37 m2, umístěný
ve II. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Ivetě Planetové, Revoluční 742, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 762 76 864, s výší nájmu 900 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do
30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování kadeřnictví a manikúry
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory č. 2.02 o výměře 1,72 m2 a č. 2.03
o výměře 9,74 m2, vše o celkové výměře 11,46 m2, umístěné ve II. NP budovy č. p. 433,
Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú.
Uherské Hradiště, paní Lence Hašové, Lomená 891, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 617 11
772, s výší nájmu 900 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní
smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli
a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za účelem provozování manikúry
4. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2014/0714/SMM ze dne 29.10.2014, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.09.2015, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a slečnou V. Š. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 3013/29 o výměře 3 000 m2 v k.ú. Mařatice, spočívajícího ve změně
čl. III. Doba nájmu a nájemné odst. 1., a to ve změně doby nájmu z doby určité do
30.09.2016 na dobu určitou do 30.09.2017
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na pozemek st. p. č. 378 o celkové výměře 886 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, jehož součástí je budova č. p. 263, tř. Maršála Malinovského,
Uherské Hradiště, Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 440 18 886, s výší nájmu po dobu trvání stavebních prací 1 Kč/m2/rok
a s výší nájmu v době provozu 10 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu platnosti
nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů
pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu určitou 20 let, za účelem
provozování Azylového domu a Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší,
dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě
II. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 611/39/RM/2016/Veřejný ze dne 21.06.2016 v odst. I. v bodě 4, a to
ve znění:
RM schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.43 (sklad)
o výměře 1,75 m2, č. 1.44 (WC) o výměře 1,25 m2, č. 1.45 (umývárna) o výměře 1,25
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m2, č. 1.46 (šatna) o výměře 5,75 m2, č. 1.47 (sklad) o výměře 1,05 m2, č. 1.48 (chodba)
o výměře 8,20 m2, č. 1.49 (mrazírna) o výměře 15,70 m2, č. 1.50 (chladírna) o výměře
4,25 m2, č. 1.51 (chladírna) o výměře 4,45 m2, č. 1.52 (sklad masa) o výměře 12,75 m2,
č. 1.53 (prodejna masa) o výměře 53,60 m2 a č. 1.56 (bourárna masa) o výměře 27,85 m2,
vše o celkové výměře 137,85 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště,
společnosti Janoto Group s.r.o., Nuselská 375/98, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 017 46 014,
s výší nájmu 350 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem maloobchodu a potravinářské výroby
2. usnesení RM č. 640/41/RM/2016/Veřejný ze dne 02.08.2016 v odst. I. v bodě 6, a to ve
znění:
Rada města schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.13 o výměře
32,90 m2, č. 1.14 o výměře 5,20 m2, č. 1.15 o výměře 5,20 m2, č. 1.16 o výměře 2,70 m2,
č. 1.17 o výměře 1,30 m2, č. 1.18 o výměře 2,70 m2, č. 1.19 o výměře 7,80 m2,vše
o celkové výměře 57,80 m2 v I. NP budovy č. p. 760, ul. Husova, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 984 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti KADLČEK s.r.o.,
Kostelní 38, 687 62 Dolní Němčí, IČ 276 71 976, s výší nájmu 557 Kč/m2/rok + aktuální
sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem řeznictví
a uzenářství a doplňkového prodeje
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
696/43/RM/2016 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 1958/3 o celkové výměře 290 m2 v k.ú. Mařatice
2. výpůjčku 1 ks optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v celkové délce 557
bm, vedeného v trase z objektu č. p. 617, Kollárova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 769/1 v k.ú. Uherské Hradiště, do objektu č. p. 1023, Revoluční, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1703 v k.ú. Uherské Hradiště
3. uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby: "Silnice II/497: Uherské Hradiště Bílovice" na pozemcích a částech pozemků v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště (dle
přesné specifikace pozemků a částí pozemků v důvodové zprávě), mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 709 34 860
4. uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby: "Silnice II/497: Uherské Hradiště Bílovice" na části pozemku p. č. 2753/1 v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, K Majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 709 34 860
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2015/0712/SMM, ve znění
Dodatku č. 1, stavba "Morava, Uherské Hradiště - zvýšení kapacity koryta II. etapa",
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90
013, spočívající ve změně čl. I., v rozšíření předmětu smlouvy, o stavbou dotčenou část
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pozemku p. č. 4101 o výměře 144 m2 (v důsledku nabytí pozemku p. č. 4101 o celkové
výměře 1 822 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště)
6. pronájem 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v
délce 1 753 bm, vedeného v trase z budovy č. p. 1037, ul. Na Morávce, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 325/1 v k.ú. Uherské Hradiště, do budovy č. p. 1156,
ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské
Hradiště
7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
(služebnosti) a následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (služebnosti) spočívajícího ve zřízení, provozování a udržování podzemního
komunikačního vedení na částech pozemků p. č. 3000/117, p. č. 3000/136, p. č. 3000/229,
p. č. 3023/59 a p. č. 3023/60, vše v k.ú. Mařatice, v celkové délce cca 31 bm, včetně práva
zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také obslužné zařízení, provádět na
inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti a včetně
práva vstupu na služebný pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě, pro
oprávněného DAT, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
697/43/RM/2016 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.43 (sklad) o výměře
1,75 m2, č. 1.44 (WC) o výměře 1,25 m2, č. 1.45 (umývárna) o výměře 1,25 m2, č. 1.46
(šatna) o výměře 5,75 m2, č. 1.47 (sklad) o výměře 1,05 m2, č. 1.48 (chodba) o výměře
8,20 m2, č. 1.49 (mrazírna) o výměře 15,70 m2, č. 1.50 (chladírna) o výměře 4,25 m2,
č. 1.51 (chladírna) o výměře 4,45 m2, č. 1.52 (sklad masa) o výměře 12,75 m2, č. 1.53
(prodejna masa) o výměře 53,60 m2 a č. 1.56 (bourárna masa) o výměře 27,85 m2, vše
o celkové výměře 137,85 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště
2. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 01 o výměře 27,60 m2,
č. 02 o výměře 18,40 m2, č. 03 o výměře 4,90 m2 a č. 04 o výměře 1,90 m2, vše o celkové
výměře 52,80 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 506, Všehrdova, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 261/5 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
698/43/RM/2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací
I. Rada města schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. 2015/0770/SMMOSKZOM ze dne 11. 12. 2015 uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a společností
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 494 53 866, se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01
Uherské Hradiště, dle přílohy. Předmětem dodatku je změna data zjištění hodnot indexů
pro stanovení cen v následujícím kalendářním roce.
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[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
699/43/RM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytů zvláštního určení v Domě
s pečovatelskou službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205 o velikosti 1+1 v Domě
s pečovatelskou službou, Kollárova 1243, 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. RNDr. Jarmila Posseltová, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. Věra Šupková, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311 o velikosti 1+0 v Domě
s pečovatelskou službou, Kollárova 1243, 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. Marie Marečková, trvale bytem ░░░░ ░░░
2. Marta Aronová, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
700/43/RM/2016 Veřejná zakázka KŠS: Zajištění přípravy a provozu Jarmarků tradiční
rukodělné výroby
I. Rada města schvaluje
1. ukončení mandátní smlouvy o vykonání přípravy a organizace jarmarků uzavřené dne
1.11.2010, a to dohodou mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 002 91 471, DIČ: CZ00291471 a Občanským
sdružením "Kunovjan", z.s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, IČ: 628 31 585,
dle předloženého návrhu.
II. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na služby pod názvem "Zajištění přípravy a provozu Jarmarků
tradiční rukodělné výroby", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II. odst. 2, finanční limit 4. Vybraný
uchazeč: Občanské sdružení "Kunovjan", z.s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04
Kunovice, IČ: 628 31 585, s nabídkovou cenou 345.500 Kč včetně DPH.
2. Uzavření Příkazní smlouvy o obstarání přípravy a provozu Jarmarků tradiční rukodělné
výroby s vybraným uchazečem Občanské sdružení "Kunovjan", z.s., IČ: 628 31 585,
v souladu s obchodními podmínkami, dle předloženého návrhu.

6

III. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným uchazečem dle bodu II.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: PŘIJATO]
701/43/RM/2016 Zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Větrná
I. Rada města schvaluje
podání žádosti Krajskému úřadu Zlínského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení v mimořádném termínu:
1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 140 na 205, s účinností
nejblíže možnou, u právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, IČ 704 36 169.
II. Rada města současně žádá
Krajský úřad Zlínského kraje o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti z důvodů
uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
702/43/RM/2016 Pokuty za porušení právního předpisu města
I. Rada města ukládá
1. paní Leoně Antlové, podnikající fyzické osobě, IČ 757 33 536, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ provozovatelce kavárny La Rosco na Masarykově náměstí č.p. 157
v Uherském Hradišti pokutu ve výši 100 Kč za správní delikt podle § 58 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
2. společnosti Slurmia, s.r.o., IČ 021 03 907, sídlem Trojická 1910/7, Praha 2,
provozovatelce restaurace hotelu Slunce na Masarykově náměstí č.p. 155 v Uherském
Hradišti pokutu ve výši 100 Kč za správní delikt podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
703/43/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva s městem Hluk, obcí Březolupy, obcí Bílovice, obcí
Stříbrnice, obcí Babice a obcí Mistřice
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a městem Hluk pro
výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány
města Uherské Hradiště pro město Hluk s účinností od právní moci souhlasu nadřízeného
správního orgánu, dle přílohy.
7

2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Březolupy pro
výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány
města Uherské Hradiště pro obec Březolupy s účinností od právní moci souhlasu
nadřízeného správního orgánu, dle přílohy.
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice pro
výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány
města Uherské Hradiště pro obec Bílovice s účinností od právní moci souhlasu
nadřízeného správního orgánu, dle přílohy.
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Stříbrnice pro
výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány
města Uherské Hradiště pro obec Stříbrnice s účinností od právní moci souhlasu
nadřízeného správního orgánu, dle přílohy.
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Babice pro výkon
přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního
úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány města
Uherské Hradiště pro obec Babice s účinností od právní moci souhlasu nadřízeného
správního orgánu, dle přílohy.
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Mistřice pro
výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace vyplývající z § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů orgány
města Uherské Hradiště pro obec Mistřice s účinností od právní moci souhlasu
nadřízeného správního orgánu, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
704/43/RM/2016 Schválení termínů sňatků pro rok 2017
I. Rada města schvaluje
termíny pro uzavírání manželství v roce 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.01.2017
28.01.2017
11.02.2017
25.02.2017
11.03.2017
25.03.2017
08.04.2017
22.04.2017
06.05.2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.05.2017
03.06.2017
17.06.2017
01.07.2017
15.07.2017
29.07.2017
12.08.2017
26.08.2017
16.09.2017
30.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
04.11.2017
25.11.2017
09.12.2017
16.12.2017

II. Rada města určuje
budovu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště
místem pro uzavírání manželství.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
705/43/RM/2016 Studie Mapování kulturních kreativních průmyslů v regionu Uherské
Hradiště
I. Rada města schvaluje
Studii Mapování kulturních kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
706/43/RM/2016 Darování notebooku Mikroregionu Dolní Poolšaví
I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471,
se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a Mikroregionem Dolní
Poolšaví, IČ 75043548, se sídlem Kunovice, Náměstí Svobody 361, PSČ 686 04, a to dle
přílohy.
Předmětem smlouvy je darování notebooku HP ProBook 4540s, výrobní číslo 2CE2361ZB3
s příslušenstvím.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
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707/43/RM/2016 Veřejná zakázka: Územní plán Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na služby pod názvem "Územní plán Uherské Hradiště",
provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Uherské Hradiště, č. II., odst. 2, finanční limit 4. Vybraný uchazeč: Amec Foster Wheeler,
s.r.o., Křenová 184/58, 602 00 Brno, IČ: 26211564, s nabídkovou cenou 815.000 Kč bez
DPH, 986.150 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Amec Foster Wheeler, s.r.o., Křenová
184/58, 60200 Brno, IČ: 26211564.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené
s vybraným uchazečem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
708/43/RM/2016 Analýza a návrh koncepce dopravní obslužnosti areálu bývalé nemocnice
I. Rada města schvaluje
Analýzu a návrh koncepce dopravní obslužnosti areálu bývalé nemocnice v Uherském
Hradišti, dle přiložené prezentace.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
709/43/RM/2016 Ověření "10 problémů města" a stanovení garantů
I. Rada města stanovuje
garanty k následujícím ověřeným problémům města:
1. Více financí do sociální oblasti (fond sociální pomoci a prevence) - Mgr.
P. Karlíková, vedoucí odboru sociálních služeb
2. Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší - Mgr. P. Karlíková,
vedoucí odboru sociálních služeb
3. Revitalizace ulice 28. října a okolí studánky - Ing. M. Gajdošová, Útvar
městského architekta
4. Napojení ul. Průmyslová na silnici I/50 s navazujícím západním
obchvatem města Kunovic ve směru na Ostrožskou Novou Ves - Ing. Z.
Procházka, místostarosta
5. Úprava veřejného prostranství v ul. 1. máje před hřbitovem s vytvořením
nových parkovacích míst - Bc. D. Pavlíček, Odbor správy majetku
města
6. Nekvalitní práce firmy Hrates při údržbě zeleně - Ing. L. Procházková,
Odbor správy majetku města
7. Nepořádek v okolí laviček - Ing. R. Chybík, Odbor správy majetku
města
8. Zlepšit údržbu dětských hřišť - Bc. Z. Kočí, Odbor správy majetku
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města
9. Zvýšit transparentnost a otevřenost města vůči občanům - Mgr. J. Botek,
tajemník
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
710/43/RM/2016 Vyjádření vedoucích odborů Městského úřadu Uherské Hradiště
k doporučením Studie sociodemografického vývoje města a příčin poklesu počtu obyvatel
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyjádření vedoucích odborů Městského úřadu Uherské Hradiště k doporučením Studie
sociodemografického vývoje města a příčin poklesu počtu obyvatel města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
711/43/RM/2016 Změna v Komisi pro rozvoj města a strategické plánování
I. Rada města jmenuje
Ing. Tomáše Kaplana, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
členem Komise pro rozvoj města a strategické plánování.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
712/43/RM/2016 Změny v Komisi pro výběr oceněných Cenou Vladimíra Boučka pro
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby
I. Rada města bere na vědomí
1. Odstoupení Ing. Stanislava Blahy z funkce předsedy Komise pro výběr oceněných Cenou
Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ke dni 30.9.2016.
2. Odstoupení Ing. arch. Aleše Holého z funkce člena Komise pro výběr oceněných Cenou
Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ke dni 30.9.2016.
3. Odstoupení Ing. Ivy Mošťkové z funkce tajemnice Komise pro výběr oceněných Cenou
Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ke dni 30.9.2016.
II. Rada města jmenuje
1. PhDr. Iva Frolce, místostarostu města Uherské Hradiště a ředitele Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace, předsedou Komise pro výběr oceněných
Cenou Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ode
dne 01.10.2016.
2. Ing. Stanislava Blahu, starostu města Uherské Hradiště, členem Komise pro výběr
oceněných Cenou Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ode
dne 01.10.2016.
3. Paní Libuši Hradilovou, zaměstnankyni města Uherské Hradiště zařazenou do městského
úřadu, útvaru městského architekta, členkou Komise pro výběr oceněných Cenou
Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ode dne 01.10.2016.
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4. Bc. Renatu Horákovou, zaměstnankyni města Uherské Hradiště zařazenou do městského
úřadu, odboru kultury, školství a sportu, tajemnicí Komise pro výběr oceněných Cenou
Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby ode dne 01.10.2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
713/43/RM/2016 Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - zastupování města při
soudním vymáhání pohledávky
I. Rada města schvaluje
zmocnění JUDr. Marka Kocába, advokáta, se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 306, PSČ: 763
02, č. registrace v rejstříku advokátů u ČAK: 11301, k tomu, aby město Uherské Hradiště
zastupoval jako advokát při soudním vymáhání pohledávky za společností UNISTAV
CONSTRUCTION a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 0039 02 447,
z titulu neuhrazené smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad díla v dohodnutém
termínu u akce "Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště", a to v rozsahu dle přiložené
plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
714/43/RM/2016 Architektonicko-urbanistická studie sídliště Štěpnice
I. Rada města schvaluje
Architektonicko-urbanistickou studii sídliště Štěpnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
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