PŘEHLED USNESENÍ
40. schůze Rady města
konané dne 25.5.2020
575/40/RM/2020 Zahájení a schválení programu 40. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 40. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
576/40/RM/2020 Zpráva o hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za rok 2019
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. II. 3. 7.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
577/40/RM/2020 Zpráva o hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za rok 2019
I. Rada města schvaluje
1. Výplatu odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací:
1. Aquapark Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Sportovní
1214, IČ 720 63 904,
za rok 2019 dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
578/40/RM/2020 Zpráva o hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za rok 2019
I. Rada města bere na vědomí
1. Dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2019.
2. Informace o nedočerpání příspěvku zřizovatele v roce 2019 a jeho využití v roce 2020
u příspěvkové organizace:
1. Klub kultury Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100,
2. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí
480, IČ 000 94 846,
3. Městská kina Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951,
IČ 008 36 265.

II. Rada města schvaluje
1. Účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 příspěvkovými organizacemi:
1. Klub kultury Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100,
2. Městská kina Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951,
IČ 008 36 265,
3. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí
480, IČ 000 94 846,
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4. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Velehradská třída 714, IČ 000 92 118,
5. Senior centrum UH, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 1243, IČ 708 19 173,
6. Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 860,
IČ 712 34 187,
7. Aquapark Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Sportovní
1214, IČ 720 63 904,
8. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, IČ 709 93 360,
9. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ 704 36 070,
10. Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Za Alejí 1072, IČ 704 36 177,
11. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Sportovní 777, IČ 704 35 651,
12. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Větrná 1063, IČ 704 36 169,
13. Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, IČ: 709 93 343,
14. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, IČ 709 93 327,
15. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, IČ 750 89 602.
2. Dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019 a jejich
rozdělení do fondů: viz. příloha č. 1.
3. Výplatu odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací:
1. Klub kultury Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198,
IČ 000 92 100,
2. Městská kina Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951,
IČ 008 36 265,
3. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí
480, IČ 000 94 846,
4. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Velehradská třída 714, IČ 000 92 118,
5. Senior centrum UH, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 1243, IČ 708 19 173,
6. Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 860,
IČ 712 34 187,
7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, IČ 709 93 360,
8. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ 704 36 070,
9. Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Za Alejí 1072, IČ 704 36 177,
10. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Sportovní 777, IČ 704 35 651,
11. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Větrná 1063, IČ 704 36 169,
12. Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, IČ: 709 93 343,
13. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se
sídlem Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, IČ 709 93 327,
14. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, IČ 750 89 602,
za rok 2019 dle předloženého návrhu.
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[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
579/40/RM/2020 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2019
I. Rada města schvaluje
1. Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2019, závěry z jednání Škodní
komise a Hlavní inventarizační komise v roce 2019.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2019, a to bez výhrad.
2. Se "Závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019", uvedenými ve Zprávě nezávislého auditora.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2019 a účetní závěrku města k 31. 12. 2019.
2. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 1 pohledávky, týkající se samostatné působnosti, ve výši
429 125 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 215 pohledávek z přenesené působnosti v celkové výši
563 543,70 Kč.
2. Informaci o vyřazení 82 pohledávek z podrozvahové evidence pro uplynutí lhůty pro placení
v celkovém objemu 229 741 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
580/40/RM/2020 Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
581/40/RM/2020 Rozpočtové opatření města č. 06/2020 a 07/2020
I. Rada města nevyhovuje
1. Žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, se sídlem 76325
Loučka 128, o poskytnutí neinvestiční dotace 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozem
služby. Důvodem nevyhovění žádosti je nesplnění zvláštního zřetele dle Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jímž je zejména
to, že jsou v sociální oblasti primárně podporovány subjekty, působící na území města či regionu.
2. Žádosti pana Mgr. J░░ V░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
o poskytnutí neinvestiční dotace 5 000 Kč na "Sportovní den mládeže s TAJV". Důvodem
nevyhovění žádosti je nesplnění zvláštního zřetele dle Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jímž je zejména to, že město se
zaměřuje na jiné projekty, které mají dlouhodobý dopad na pohybové aktivity dětí a mládeže např. projekt "Sporťák".
II. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 06/2020 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2020 se zvyšují o 4 399,7 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok 2020,
jíž se změna týká, je uveden v příloze usnesení č. 2.
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3. Příspěvkové organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem
Uherské Hradiště, Stonky 860, IČ 712 34187 provedení podrobné prohlídky střešní konstrukce
zimního stadionu v předpokládané hodnotě cca 250 tis. Kč, hrazené z finančních prostředků
příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dotčené organizace.
4. Pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Uherské
Hradiště, IČ 67777872, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, účelově určené na Memoriál Karla Podhajského, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. Rada města bere na vědomí
1. Informaci správce místního poplatku z pobytu o prominutí poplatku z moci úřední za období od
18. 5. 2020 do 31. 12. 2020.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 06/2020, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště,
uvedenou v příloze důvodové zprávy.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 07/2020 dle důvodové zprávy. Znění celkové skladby rozpočtu města na
rok 2020 je uvedeno v příloze usnesení č. 1.
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
3. Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem 76001 Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 000 Kč, účelově určené na obměnu stávající techniky
a nákup nového vybavení pro Fakultu logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
582/40/RM/2020 Návrh na uzavření smluv o nájmu bytů zvláštního určení v Domě s chráněnými byty
Štefánikova 1282 a v Domě s pečovatelskou službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 20 o velikosti 1+kk v Domě s chráněnými
byty, Štefánikova 1282, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města
Uherské Hradiště č. 441/28/RM/2019 ze dne 2.12.2019 v následujícím pořadí:
1.1. M░░ B░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
1.2. J░░ P░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou
službou, Kollárova 1243, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města
Uherské Hradiště č. 441/28/RM/2019 ze dne 2.12.2019 v následujícím pořadí:
2.1. J░░░ T░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
2.2. J░░ P░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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583/40/RM/2020 Změna organizačního řádu
I. Rada města schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, včetně jeho Přílohy č. 1 - Náplně činností odborů
a Přílohy č. 2 - Schéma organizační struktury, a to s účinností od 26.05.2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
584/40/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
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 zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
- umístění nového zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 200 bm a 1 ks kabelového
pilíře do-na část pozemku p. č. 1377/19 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště, včetně práva zřídit,
mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti včetně jejího odstranění, pro oprávněnou 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 (pilíř) + aktuální sazba
DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (věcného břemene) včetně udělení
souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
(věcného břemene) na částech pozemků p. č. 800/426, p. č. 2065/91, p. č. 2068/15, p. č. 3023/72,
p. č. 3023/79, p. č. 3023/81, p. č. 3023/145 a p. č. 3157, vše v k.ú. Mařatice pro novou optickou
přípojku sítí elektronických komunikací, sestávající ze 2 ks chráničky HDPE se zafouknutými
optickými kabely v celkové délce cca 99 bm, pro nový rozvaděč SIS900D na části pozemku
p. č. 800/426 v k.ú. Mařatice, který nahradí stávající rozvaděč UHRV50, a pro nový elektrický kabel
CYKY 4Bx10 v celkové délce cca 3 bm včetně nové skříně typu ER112 na části pozemku
p. č. 800/426 v k.ú. Mařatice, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách optické
přípojky a elektrického kabelu včetně práva provádět na optické přípojce a elektrickém kabelu
úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti, pro oprávněnou společnost
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 040 84 063, zastoupena
společností Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČ 257 88 680, za
kterou jedná společnost 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 (rozvaděč, skříň) +
aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou
3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat na částech
pozemků p. č. 410/66, p. č. 437/10, p. č. 437/38, p. č. 437/83, p. č. 437/144, p. č. 437/147,
p. č. 437/158, p. č. 437/162, p. č. 437/163, p. č. 437/164, p. č. 437/165, p. č. 437/171, p. č. 437/173,
p. č. 437/174, p. č. 437/176, p. č. 437/177, p. č. 437/182, p. č. 2054/2, p. č. 2055/1, p. č. 2055/3,
p. č. 2055/4, p. č. 2055/7, p. č. 2055/10, p. č. 3023/23, p. č. 3023/79, p. č. 3023/80, p. č. 3023/81,
p. č. 3023/82 a p. č. 3023/83, vše v k.ú. Mařatice plynárenské zařízení - "Reko MS Uherské
Hradiště - Větrná +3, číslo stavby: 7700100549" v rozsahu vymezeném v GP č. 2982-1031/2019,
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů včetně práva vstupu a vjezdu
na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, 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
4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelového
vedení NN včetně uzemnění do-na části pozemků p. č. 741/4, p. č. 741/6, p. č. 743/1,
st. p. č. 1059 a p. č. 1396, vše v k.ú. Uherské Hradiště a 2 ks kabelových skříní do-na část pozemku
p. č. 741/6 v k.ú. Uherské Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2583-1215/2019, na
základě řádně uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 2017/0312/SMM pro část trasy, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci
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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
5. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory č. 215 o výměře 34 m2 a č. 216
o výměře 40 m2, vše o celkové výměře 74 m2, umístěné ve II. NP budovy č. p. 1198, Hradební,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 25/1 v k.ú. Uherské Hradiště, Klubu kultury
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 000 92 100, na dobu určitou po dobu existence příspěvkové organizace, za účelem zřízení
zázemí pro zájmovou uměleckou činnost a zřízení vestibulu
II. Rada města neschvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 325/3 o výměře 240 m2 v k.ú. Mařatice,
panu V░░░░ G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , s výší pachtovného
1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 20 let ode dne podpisu smlouvy, za účelem údržby části pozemku
a výsadby ovocných stromů
2. pronájem a následné uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání
ze dne 29.03.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne
31.5.2019, 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, č. 0.05 o výměře
20,73 m2, 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 123,57 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 prostor nesloužící podnikání
č. 2.03 o výměře 10,21 m2, umístěný ve II. NP 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
III. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2019/0458/SMM-SBB ze dne
11.07.2019, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 194,23 m2, umístěných v I. 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 Magic hair s.r.o.,
č. p. 254, 687 12 Bílovice, IČ 054 88 265, výpovědí s tím, že pronájem skončí dne 31.07.2020
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
ke zveřejnění
1. převod bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště v bytovém domě č. p. 454, Štefánikova,
Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 602 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
585/40/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/1 o výměře 36 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti BARAN Beer s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha
4, IČ 054 16 884, 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 26.05.2020 do
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15.10.2020, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před provozovnou pivotéky
Dobré pivo, která je umístěna v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 653/1 o výměře 36 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti DELIKANA, s.r.o., Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav,
IČ 255 33 118, 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 26.05.2020 do
31.10.2020, za účelem umístění a provozování venkovního posezení před cukrárnou Delikana
Eiscafe, která je umístěna v budově č. p. 1514, Zelný trh, Uherské Hradiště
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 3164/1 o výměře 210 m2 a na část
pozemku st. p. č. 520/4 o výměře 20 m2, oba v k.ú. Mařatice, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521, s výší nájmu 1 000 Kč/předmět
pronájmu/rok + příslušná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
realizace a užívání odpočinkové zóny a současně uděluje souhlas s navrhovaným stavebním
záměrem realizace odpočinkové zóny na částech pozemků p. č. 3164/1 a st. p. č. 520/4, oba
v k.ú. Mařatice
4. 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 vodovodního potrubí PE 100 RC, SDR 11, d90 x 8,2 mm v celkové
délce cca 14 bm do-na části pozemků p. č. 902/1, p. č. 902/3 a p. č. 1685/2, vše v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště a vodoměrné šachty o velikosti 0,9 x 1,5 m do-na část pozemku p. č. 902/1
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem
umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí a vodoměrné šachty, pro
oprávněné manžele Ing. J░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
a Mgr. V░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za jednorázovou
náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (šachta) + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou
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 a provozování plynárenského zařízení - přeložky STL přípojky na
částech pozemků p. č. 686/2 a p. č. 1647, oba v k.ú. Uherské Hradiště v celkové délce cca 14 bm
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, 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
6. 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 a provozování plynárenského zařízení - přeložky STL přípojky na
části pozemku p. č. 686/2 v k.ú. Uherské Hradiště v celkové délce cca 12 bm včetně práva vstupu
a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, 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
7. 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 a provozování plynárenského zařízení - přeložky STL přípojky na
části pozemku p. č. 686/2 v k.ú. Uherské Hradiště v celkové délce cca 6 bm včetně práva vstupu
a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, 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
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 a provozování plynárenského zařízení - přeložky STL přípojky na
části pozemku p. č. 686/2 v k.ú. Uherské Hradiště v celkové délce cca 6 bm včetně práva vstupu
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a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, 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
9. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 01.08.2009, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2014 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 01.11.2018, týkající se pronájmu
prostor sloužících podnikání o celkové výměře 103,20 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 33,
Protzkarova (vchod z Masarykova náměstí), Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 46 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností VOMA, s.r.o., Moravská 94,
688 01 Uherský Brod, IČ 469 82 302, spočívajícího v udělení souhlasu s odepisováním
provedeného technického zhodnocení pronajatého prostoru č. 1.05 o výměře 38,52 m2 (montáž
vestavného obchodního zařízení - obložení stěn dřevěným obkladem) v celkové výši
106 625,65 Kč, ve znění uvedeném v Příloze č. 1 a současně uděluje souhlas s provedením tohoto
technického zhodnocení
II. Rada města neschvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 544/120 o výměře 1 m2
v k.ú. Uherské Hradiště a na část pozemku p. č. 3061/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice, České
poště s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983, s výší nájmu 71,50 Kč/m2/rok
+ aktuální sazba DPH, na dobu určitou do 04.05.2022, za účelem umístění 2 ks odkládacích
schrán pro ukládání poštovního materiálu
III. Rada města bere na vědomí
1. námitky paní V░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ k záměrům města
č. 41/venkovní posezení/2020 a č. 42/venkovní posezení/2020, týkající se pronájmů částí
pozemku p. č. 653/1, obě části o výměře cca 36 m2, v k.ú. Uherské Hradiště, za účelem umístění
a provozování venkovního posezení před provozovnou pivotéky Dobré pivo, která je umístěna
v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště a umístění a provozování venkovního
posezení před cukrárnou Delikana Eiscafe, která je umístěna v budově č. p. 1514, Zelný trh,
Uherské Hradiště
2. ukončení Souhrnné nájemní smlouvy ze dne 01.10.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
15.12.2014, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 212,38 m2, umístěných v I., II. a 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, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností R.K.SERVIS,
spol. s r.o., Masarykovo náměstí 157, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 35 949, výpovědí s tím,
že nájem skončí dne 31.08.2020
IV. Rada města nesouhlasí
1. s možností změny umístění venkovních posezení patřících k provozovnám pivotéky Dobré pivo
(umístěna v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště) a cukrárny Delikana Eiscafe
(umístěna v budově č. p. 1514, Zelný trh, Uherské Hradiště) na ploše Mariánského náměstí, dle
návrhu paní V░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ uvedeném v doručené
písemnosti "Podání námitek k záměrům města"
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
586/40/RM/2020 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje
ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 400/69 o výměře cca 84 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem realizace vjezdu/sjezdu, parkovacího stání, přístupového chodníku a zeleně
na části pozemku p. č. 400/69 v k.ú. Mařatice
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II. Rada města neschvaluje
ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 3013/29 o celkové výměře 3 129 m2 v k.ú. Mařatice, případně jeho části
2. převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 448 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
3. převod části pozemku p. č. 668/1 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
587/40/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 2+1, výměře 78,10 m2, umístěný v I. NP
bytového domu č.p. 405, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st.p.č. 561,
k.ú. Uherské Hradiště, manželům J░░░ a M░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , od následujícího dne po uplynutí výpovědní doby, na dobu určitou 1 rok od podpisu
nájemní smlouvy, s výší nájemného 67 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry) a výší jistoty
15 699 Kč, v souladu s Pravidly pro nakládání s bytovým fondem města - standartní byty
schválené usnesením Rady města dne 20.05.2019 č. 235/13/RM/2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
588/40/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem II.
I. Rada města ruší
1. Usnesení č. 563/38/RM/2020/Neveřejný ze dne 4.5.2020 v odst. I. v bodě 1, a to ve znění:
Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 7, o velikosti 2+kk, výměře 48,31 m2, umístěný
ve II. NP bytového domu č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 552, k.ú. Uherské Hradiště s paní L░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou, výše nájemného 70 Kč/m 2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty 10 146 Kč a každoročního zvyšování nájemného z bytu
o průměrnou roční míru inflace, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
II. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 7, o velikosti 2+kk,
výměře 48,31 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 552 k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného
70 Kč/m2/měsíc, výše jistoty ve výši trojnásobku měsíční výše nájemného bez služeb spojených
s bydlením a každoročního zvyšování nájemného z bytu o průměrnou roční míru inflace dle
Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
589/40/RM/2020 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností
I. Rada města schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem Uherské Hradiště, IČO 002 91 471,
se sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
IČO 494 53 866, se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Předmětem dohody je
úprava práv, povinností a vztahů vznikajících mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů tak,
aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu pro veřejnou potřebu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]
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590/40/RM/2020 Dohoda o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a záboru
veřejného prostranství
I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a záboru
veřejného prostranství mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a firmou INTERNEXT 2000, s.r.o., IČO:
25352288, DIČ: CZ 25352288, Palackého 166, 755 01 Vsetín, a to dle přílohy.
Předmětem dohody je stanovení podmínek pro zvláštní užívání komunikací a zábor veřejného
prostranství při realizaci stavby FTTH Uherské Hradiště, etapa 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
591/40/RM/2020 Vyhodnocení zimní údržby 2019/2020
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby 2019/2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
592/40/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MSRA, východní tribuna - sanace
vlhkosti", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: STAVSPEKTRUM s. r.o., IČO: 25526863, Sokolovská 758, 686 01 Uherské
Hradiště, s nabídkovou cenou 4 536 747 Kč bez DPH, 5 489 464 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem STAVSPEKTRUM s. r.o., IČO: 25526863,
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: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
593/40/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace učeben klíčových kompetencí
Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777 - konektivita PC učeben
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Modernizace učeben klíčových
kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777 - konektivita PC učeben", provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: Padma s.r.o., IČO: 60727454, V Uličce 293, 686 01 Uherské Hradiště,
s nabídkovou cenou 1 098 000 Kč bez DPH, 1 328 580 Kč s DPH.
2. Uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem Padma s.r.o., IČO: 60727454, 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 s kupní smlouvou.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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594/40/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace učeben klíčových kompetencí
Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777 - vybavení učeben
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Modernizace učeben klíčových
kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777 - vybavení učeben", provedené
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: KDZ, spol. s r.o., IČO: 15526691, Razov 1256, 763 12 Vizovice, s nabídkovou
cenou 1 730 394 Kč bez DPH, 2 093 777 Kč s DPH.
2. Uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem KDZ, spol. s r. o., IČO: 15526691, 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 s kupní smlouvou.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
595/40/RM/2020 Splátkový kalendář
I. Rada města souhlasí
s úhradou dluhu společnosti ENVI Agentura Trunda s.r.o., IČ: 27857646, se sídlem Olomouc, U Hřiště
810/8 ve splátkách dle žádosti ze dne 11.05.2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
596/40/RM/2020 Žádost o vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města nevyhovuje
žádosti spolku Moravská národní obec, z. s., IČO 72064072, se sídlem Brno - Soběšice, Jetelová
498/3 o vyvěšení moravské vlajky na budově městského úřadu dne 5. července 2020 při příležitosti
státního svátku - Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
597/40/RM/2020 Jednaní odborných komisí rady města po ukončení nouzového stavu
I. Rada města stanovuje
že komise, jako poradní orgány rady města, se z důvodu maximálního snížení rizika nákazy
koronavirem COVID-19 budou až do odvolání scházet pouze k záležitostem a podnětům, jež
dostanou k projednání z rady města, a to za dodržení aktuálně stanovených bezpečnostních
a hygienických opatření. Výjimku tvoří komise pro nakládání s majetkem města, která může jednat
i formou videokonference.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
598/40/RM/2020 Příprava 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 15. června 2020 v 15:00 hodin do velkého
sálu Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště:
1. Zahájení a schválení programu
2. Složení návrhové komise
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Závěrečný účet města za rok 2019
Zpráva o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020
Rozpočtová opatření č. 06/2020 a 07/2020
Záměry města
Zpráva o činnosti rady města
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

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