PŘEHLED USNESENÍ
34. schůze Rady města
konané dne 9.3.2020
521/34/RM/2020 Zahájení a schválení programu 34. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 34. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
522/34/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/23 o výměře 75 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti curry 3 bistro, s.r.o., Masarykovo náměstí 329, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 292 86 191, s výší nájmu dle ceníku pro venkovní posezení schváleného
usnesením Rady města č. 922/55/R/2009 ze dne 17.03.2009, na dobu určitou nejdříve od
15.03.2020 do 15.11.2020, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před
kavárnou "Jiné café", která je umístěna v budově č. p. 329, Masarykovo náměstí, Uherské
Hradiště
2. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 570/1 o výměře 67,5 m2 v k.ú. Vésky,
paní F░░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , s výší pachtovného
3 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 a péče o část
pozemku a o vysazené ovocné stromy
3. 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, společnosti Sluneční reality s.r.o.,
Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 048 18 393, s výší nájmu 24 000 Kč/předmět nájmu/rok
+ aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem nabídky realit
4. ukončení Smlouvy č. 5/2017/R o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 27.10.2017, týkající
se pronájmu prostoru č. 1.21 o výměře 84,70 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., Studentské
náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (dříve Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava), IČ 050 24 471, výpovědí
5. ukončení Smlouvy č. 4/2017/R o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 12.06.2017, týkající
se pronájmu prostor č. 1.08 o výměře 7,07 m2, č. 1.09 o výměře 2,77 m2, č. 1.12 o výměře
9,90 m2, č. 1.13 o výměře 1,1 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,8 m2 a č. 1.16
o výměře 1,35 m2, vše o celkové výměře 25,34 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností Fakulta veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti,
Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště (dříve Fügnerova 309, Malenovice, 763 02 Zlín), IČ 050 45 355, výpovědí
6. ukončení Smlouvy č. 2/2016/R o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 16.08.2016, týkající
se pronájmu prostoru č. 1.19 o výměře 18,25 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice,
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a společností M.I.S.S., spol. s r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01
Uherské Hradiště (dříve Mlýnská 1228, 686 01 Uherské Hradiště), IČ 005 57 862, výpovědí
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7. ukončení Smlouvy č. 4/2012/R o nájmu nebytových prostor ze dne 23.10.2012, týkající se
pronájmu prostor č. 1.17 o výměře 34,80 m2 a č. 1.20 o výměře 83,00 m2, vše o celkové výměře
117,80 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností
M.I.S.S., spol. s r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (dříve Mlýnská
1228, 686 01 Uherské Hradiště), IČ 005 57 862, výpovědí
8. 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 kabelového vedení NN v celkové délce cca 49 bm a 1 ks pilíře do-na části pozemku
p. č. 2065/13 v k.ú. Mařatice, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČO 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, s respektováním podmínek dotčených odborů uvedených ve
stanoviscích
9. 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 zemního kabelu NN v celkové délce cca 11 bm do-na část pozemku p. č. 565/2
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
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, jako
časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem, s respektováním
podmínek dotčených odborů uvedených ve stanoviscích
10. 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 zemního kabelu NN v celkové délce cca 8 bm do-na část pozemku p. č. 410/1
v k.ú. Míkovice nad Olšavou, včetně práva 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, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem,
s respektováním podmínek dotčených odborů uvedených ve stanoviscích
11. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat na části
pozemku p. č. 800/414 v k.ú. Mařatice plynárenské zařízení - NTL plynovodní přípojku v rozsahu
vymezeném v GP č. 2972-3059/2019, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, pro oprávněnou společnost 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
12. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat na části
pozemku p. č. 178/2 v k.ú. Mařatice plynárenské zařízení - VTL plynovod v rozsahu vymezeném
v GP č. 2981-1033/2019, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, pro
oprávněnou společnost 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 400 Kč/bm + aktuální sazba DPH, na
dobu neurčitou
II. Rada města bere na vědomí
1. seznam podnájemců (dle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 1) v budově č. p. 13, Vodní,
Uherské Hradiště (Městská poliklinika u sv. Alžběty), která je součástí pozemků st. p. č. 140
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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
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1796 o celkové výměře 491 m2
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu Mgr. M░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 900 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
523/34/RM/2020 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.07 o výměře 42,56 m2, č. 1.08
o výměře 7,07 m2, č. 1.09 o výměře 2,77 m2, č. 1.12 o výměře 9,90 m2, č. 1.13 o výměře
1,10 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,80 m2, č. 1.16 o výměře 1,35 m2, č. 1.17
o výměře 34,80 m2, č. 1.18 o výměře 27,35 m2, č. 1.19 o výměře 18,25 m2, č. 1.20 o výměře
83,00 m2, č. 1.21 o výměře 84,70 m2, č. 1.22 o výměře 3,45 m2 a č. 1.24 o výměře 3,15 m2, vše
o celkové výměře 322,60 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice
2. pronájem pozemku p. č. 1540 o celkové výměře 1 993 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
3. výpůjčku části pozemku p. č. 437/10 o výměře cca 9,42 m2 a části pozemku p. č. 437/177 o výměře
cca 19,64 m2, oba v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace
zpevněné plochy a ploch zeleně na částech pozemků p. č. 437/10 a p. č. 437/177, oba
v k.ú. Mařatice
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 65/5 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
2. převod části pozemku p. č. 65/5 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
524/34/RM/2020 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
převod pozemku p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2,
p. č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č. 3016/56
o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Mařatice
a pozemku p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře 118 m2 a části pozemku
p. č. 534/3 o výměře cca 290 m2 a části pozemku p. č. 534/4 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště, dle "Podmínek k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Uherské Hradiště, Mařatice - Jarošov, ulice U Řeky" zpracovaných Útvarem městského architekta
v únoru 2020 a uvedených v Příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

525/34/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu "Údržba vybraných travnatých ploch na území
města Uherské Hradiště"
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba vybraných travnatých ploch na území města
Uherské Hradiště", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Vybraný účastník:
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Vít Orlovský, IČ 724 32 977, se sídlem Dr. Kachníka 1104, 687 51 Nivnice, s nabídkovou cenou
615 500 Kč bez DPH, 744 755 Kč včetně DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Vítem Orlovským, IČ 724 32 977, dle přílohy.
II. Rada města pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem
služby dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
526/34/RM/2020 Udělení záštity města
I. Rada města uděluje záštitu města
1. Akci "Národní soutěž vín slovácké podoblasti", která se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2020
v Uherském Hradišti.
2. Akci "Generace", která se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2020 v Uherském Hradišti.
II. Rada města poskytuje
v rámci záštity města peněžitý dar ve výši 10 000 Kč CM Kunovjan, z.s., IČ 70893128, se sídlem Pod
Vinohrady 219, 686 01 Uherské Hradiště-Sady, na realizaci akce "Generace".
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
527/34/RM/2020 Změny v odborných komisích rady města
I. Rada města odvolává
1. pana Mgr. Aleše Mazúrka, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , z funkce člena Komise
kulturní, cestovního ruchu a prezentace města,
2. pana Roberta Hájka, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , z funkce člena Komise
sportovní.
II. Rada města jmenuje
1. pana Mgr. et Mgr. Jana Zapletala, Ph.D., trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do
funkce člena Komise pro informační a komunikační technologie,
2. pana Josefa Marečka, dipl.um., trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do funkce
člena Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města,
3. pana Mgr. Aleše Mazúrka, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do funkce člena Komise
sportovní.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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