PŘEHLED USNESENÍ
43. schůze Rady města
konané dne 29.6.2020
609/43/RM/2020 Zahájení a schválení programu 43. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 43. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
610/43/RM/2020 Zápis do kroniky města za rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
zápis do kroniky města za rok 2018.
II. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a paní Mgr. Magdalenou Čoupkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem bude
zpracování zápisu do kroniky města za rok 2020 dle předloženého návrhu,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a panem Bedřichem Autratou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem
bude zpracování záznamu o dění v místní části Míkovice dle předloženého návrhu,
3. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, IČO: 002 91 471
a paní Jolanou Kodrlovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jejímž předmětem bude
zpracování záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2020 dle předloženého návrhu.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Daně Stojnové
1.1. zajistit konečnou redakci, přepis a svázání kroniky města za rok 2018.
Termín: 30.9.2020
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
611/43/RM/2020 Příprava Letní filmové školy 2020
I. Rada města bere na vědomí
stav příprav Letní filmové školy 2020 v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
612/43/RM/2020 Zpráva o činnosti MIC a ICM za rok 2019
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež za rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
613/43/RM/2020 Informativní zpráva o cestovním ruchu za rok 2019
I. Rada města bere na vědomí
Informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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614/43/RM/2020 Změna zajištění přípravy a provozu jarmarků, vč. ukončení Příkazní smlouvy
o obstarání přípravy a provozu Jarmarků tradiční rukodělné výroby
I. Rada města schvaluje
1. Změnu zajištění přípravy a provozu Jarmarků tradiční rukodělné výroby prostřednictvím
příspěvkové organizace města Klub kultury Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu.
2. Provedení finančního vypořádání jarmarků k 30. 6. 2020 tak, že celkový výsledek hospodaření
města nebude změněn.
3. Ukončení příkazní smlouvy uzavřené 03.11.2016 mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471 a Občanským sdružením
"Kunovjan", z.s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, IČ: 62831585, jejímž předmětem
bylo obstarání přípravy a provozu Jarmarků tradiční rukodělné výroby, dle předloženého návrhu
dohody.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
615/43/RM/2020 Změna termínu přerušení provozu mateřských škol v období letních prázdnin 2020
I. Rada města bere na vědomí
informaci o změně termínu přerušení provozu mateřských škol v období letních prázdnin 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
616/43/RM/2020 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. II. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
617/43/RM/2020 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti EDUHA, s.r.o. schvaluje
1. Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 276 80 657, se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,
Studentské náměstí 1535, Ing. Liboru Karáskovi odměnu za rok 2019, dle návrhu předloženého
předsedou dozorčí rady.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
618/43/RM/2020 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti EDUHA, s.r.o. bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora z provedené konzultace vztahující se k účetnímu období roku 2019.
II. Rada města v působnosti valné hromady společnosti EDUHA, s.r.o. schvaluje
1. Hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 276 80 657, se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,
Studentské náměstí 1535, za rok 2019.
2. Přiznání k dani z příjmů právnických osob společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 276 80 657, se sídlem
Uherské Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí 1535, za rok 2019 včetně příloh: Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky za rok 2019, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,
dle přílohy důvodové zprávy.
3. Úhradu ztráty z hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 276 80 657, se sídlem Uherské
Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí 1535, za rok 2019, z fondu na krytí ztrát společnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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619/43/RM/2020 Změna účinnosti úpravy výše nájemného v Domech s pečovatelskou službou
a Domech s chráněnými byty v návaznosti na nouzový stav
I. Rada města schvaluje
změnu účinnosti úpravy výše nájemného v Domech s pečovatelskou službou a Domech s chráněnými
byty schválenou 2.12.2019 usnesením č. 441/28/RM/2019 tak, že nastane od 1.8.2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
620/43/RM/2020 Návrh na uzavření smluv o nájmu bytů zvláštního určení v Domech s
pečovatelskou službou Kollárova 1243 a Rostislavova 488, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310 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:
1.1. J░░ P░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
1.2. H░░ Š░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 9 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou
službou, Rostislavova 488, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady města
Uherské Hradiště č. 441/28/RM/2019 ze dne 2.12.2019 v následujícím pořadí:
2.1. V░░░░ E░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
2.2. H░░░ Š░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
621/43/RM/2020 Přechod financování sociálních služeb na vyrovnávací platby
I. Rada města bere na vědomí
informace o přechodu financování sociálních služeb na vyrovnávací platby od 1.1.2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
622/43/RM/2020 Smlouva o spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČO: 002 91 471, DIČ: CZ00291471,
se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou, IČO: 476 72 234, se sídlem Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice,
PSČ 703 00, dle přílohy.
Předmětem smlouvy je zejm. závazek zdravotní pojišťovny poskytnout v rámci programu Zdravý
podnik příspěvek na zaměstnance města, kteří jsou zároveň pojištěnci České průmyslové zdravotní
pojišťovny, ve formě poukazu opravňujícího pojištěnce k čerpání dle možností uvedených na
poukazu.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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623/43/RM/2020 Smlouva o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČO: 002 91 471, DIČ: CZ00291471,
se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra České republiky, IČO: 471 14 304, DIČ: CZ47114304, se sídlem Vinohradská
2577/178, Praha 3, PSČ 130 00, dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce v oblasti čerpání položek z fondu prevence určeného na podporu
a realizaci preventivních a léčebných zdravotnických programů pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra České republiky a závazek pojišťovny poskytnout zaměstnancům města, kteří jsou
jejími pojištěnci, vitamínové balíčky v celkové hodnotě max. 41 200 Kč. Ze smlouvy nevyplývá pro
město Uherské Hradiště žádný peněžitý závazek.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
624/43/RM/2020 Návrh nové veřejnoprávní smlouvy v oblasti přestupků
I. Rada města schvaluje
návrh nové veřejnoprávní smlouvy, kterým budou orgány města Uherské Hradiště věcně a místně
příslušným správním orgánem k projednávání přestupků uvedených v § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a dále k projednávání
přestupků podle zvláštních právních předpisů ve správním obvodu obce namísto orgánů dotčené
obce.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
625/43/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: Nákup licencí Microsoft pro potřeby města
Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku pod názvem "Nákup licencí Microsoft
pro potřeby města Uherské Hradiště", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek.
Vybraný účastník: AUTOCONT a.s., IČO 04308697, DIČ CZ04308697, sídlo Hornopolní
3322/34, Ostrava, PSČ 702 00, s nabídkovou cenou 837 900 Kč bez DPH, 1 013 859 Kč
s DPH.
2. Uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem AUTOCONT a.s., IČO 04308697,
DIČ CZ04308697, sídlo Hornopolní 3322/34, Ostrava, PSČ 702 00, v souladu s návrhem smlouvy
z obdržené nabídky.
II. Rada města svěřuje
starostovi města rozhodování o uzavření případných
s vybraným dodavatelem dle bodu I.2. tohoto usnesení.

dodatků

ke

smlouvě

uzavřené

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
626/43/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor č. 4.02 o výměře 30,30 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, společnosti Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., Studentské náměstí 1531,
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 050 45 355, s výší nájmu 300 Kč/m2/rok s tím, že stane-li
se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto
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skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se automaticky zvýší o aktuální sazbu DPH, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kanceláře
2. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2018/884/RKS ze dne 01.12.2018,
týkající se pronájmu prostor č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č. 1.13
o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2, umístěných
v I. NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Jaroslavem Janíkem,
687 10 Zlechov 532, IČ 011 53 625, dohodou ke dni 31.08.2020
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 1338/1 o výměrách 30 m2 a 33 m2
a na část pozemku p. č. 1339 o výměře 405 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti
INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 276 94 461, s výší nájmu
200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu určitou, a to ode dne zahájení stavby (zápis do
stavebního deníku) do doby majetkoprávního vypořádání převáděných staveb, za účelem
výstavby kontejnerového stání, parkovacích stání, chodníků, vjezdu/sjezdu a zeleně v rámci
stavby "Bytové domy na ulici 28. října Uherské Hradiště" a současně uděluje souhlas
s navrhovaným stavebním záměrem realizace kontejnerového stání a parkovacích stání na
částech pozemku p. č. 1338/1 v k.ú. Uherské Hradiště a chodníků, vjezdu/sjezdu a zeleně na
částech pozemku p. č. 1339 v k.ú. Uherské Hradiště
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 399/62 o výměře 250 m2
v k.ú. Mařatice, společnosti BLAHA V. s.r.o., Louky 477, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 283 17 831, s výší nájmu 20 Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem umístění přístupového chodníku a stavby kolárny a údržby a péče
o plochy zeleně a současně uděluje souhlas s umístěním stavby kolárny na části pozemku
p. č. 399/62 v k.ú. Mařatice
5. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 399/19 o výměře 25 m2
v k.ú. Mařatice, společnosti BLAHA V. s.r.o., Louky 477, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 283 17 831, na dobu určitou po dobu existence stavby č. p. 1382, 28. října, Uherské Hradiště,
za účelem umístění vjezdu/sjezdu
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu
metropolitní komunikační sítě v celkové délce 2 291 bm, vedeného v trase mezi budovou
č. p. 1311, Velehradská třída, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2771
v k.ú. Uherské Hradiště a zemní šachtou na ulici Průmyslová na pozemku p. č. 777/1
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 45 910, s výší nájmu 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH, na
dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní dobou, za účelem zajištění provozu vnitřní (firemní)
infrastruktury nájemce
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, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
- umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca 53 bm včetně uzemnění do-na části
pozemků p. č. 338/1 a p. č. 367/1, oba v k.ú. Uherské Hradiště, 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
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 234 bm do-na části pozemků p. č. 1311/3,
p. č. 1343, p. č. 1348 a st. p. č. 1881, vše v k.ú. Uherské Hradiště a umístění kabelového vedení
NN v celkové délce cca 71 bm do-na část pozemku p. č. 245 v k.ú. Sady, 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
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jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká
pouze v případech stanovených zákonem
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 kabelového vedení NN v celkové délce cca 29 bm do-na část pozemku p. č. 3061/4
v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou
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
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 kabelového vedení NN v celkové délce cca 29 bm do-na část pozemku p. č. 3061/4
v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou
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 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 kabelového vedení NN v celkové délce cca 22 bm do-na části pozemků
p. č. 789/3 a p. č. 775/7, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti včetně jejího odstranění, pro oprávněnou 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
12. 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 pozemcích p. č. 691/3 a p. č. 695/1, oba
v k.ú. Uherské Hradiště pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, sestávající
z 1 ks ochranné HDPE trubky pro optický kabel včetně optického kabelu v celkové délce
cca 16 bm a 1 ks zemního boxu, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení, včetně práva provádět na podzemním komunikačním
vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pro oprávněnou
společnost INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288, za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (zemní box) + aktuální
sazba DPH, na dobu neurčitou, s respektováním podmínek dotčených odborů uvedených ve
stanoviscích
13. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování
kabelového vedení veřejného osvětlení v délce cca 12,5 bm do-na části pozemku st. p. č. 363,
jehož součástí je stavba č. p. 300, v k.ú. Sady, včetně práva provádět na veřejném osvětlení
úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho
odstranění, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 (jako budoucí oprávněný) a panem P░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (jako budoucí povinný), bezúplatně, na dobu neurčitou
14. změnu usnesení č. 558/38/RM/2020/Veřejný ze dne 04.05.2020 v odst. I. v bodě 7., a to
následovně:
původní znění:
Rada města schvaluje
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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 vzdušného vedení VN v celkové délce cca 3 bm nad částí pozemku p. č. 788/4
v k.ú. Uherské Hradiště, 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
nové znění:
Rada města schvaluje
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 vzdušného vedení VN v celkové délce cca 3 bm nad částí pozemku p. č. 788/4
v k.ú. Uherské Hradiště a uzemnění v celkové délce cca 3 bm do-na část pozemku p. č. 788/4
v k.ú. Uherské Hradiště, 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

II. Rada města neschvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostor 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, paní Mgr. Ivaně Mikuškové, 686 04 Podolí 289, IČ 015 69 163, s výší
nájmu 200 Kč/m2/rok s tím, že stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem
DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se automaticky zvýší
o aktuální sazbu DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení
kanceláře pro poskytování psychologického poradenství
2. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2018/884/RKS ze dne 01.12.2018,
týkající se pronájmu prostor č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č. 1.13
o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2, umístěných
v I. NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Jaroslavem Janíkem, 687 10
Zlechov 532, IČ 011 53 625, dohodou ke dni 31.07.2020
3. zrušení inflační doložky ve Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání č. 2018/833/RKS ze
dne 01.11.2018, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 1 213,14 m2, umístěných v budově
č. p. 961, Šafaříkova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 444/2 v k.ú. Uherské
Hradiště a v budově bez č. p./č. e., Šafaříkova, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 444/7 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Základní školou a Mateřskou školou
Uherské Hradiště, Šafaříkova, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 603 70 432
III. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2019/0315/SMM-SBB ze dne 29.04.2019,
týkající se pronájmu prostor č. 1.02 o výměře 72,30 m2, č. 1.03 o výměře 10,30 m2, č. 1.04
o výměře 5,40 m2, č. 1.05 m2 o výměře 5,60 m2, č. 1.06 o výměře 5,80 m2, č. 1.07 o výměře
6,10 m2, č. 1.08 o výměře 3,40 m2, č. 1.09 o výměře 17,40 m2, č. 1.10 o výměře 37,30 m2
a zahrádky kavárny o výměře 172 m2, vše o celkové výměře 335,60 m2, umístěných v I. NP
budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 31/1
a st. p. č. 32/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Regionem Slováckosdružením pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 687 31 841, výpovědí s tím, že pronájem skončí ke dni 31.08.2020
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IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. budoucí směnu a následné uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku p. č. 1338/1
o výměře cca 33 m2 a na část pozemku p. č. 1339 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Uherské
Hradiště ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471, za část pozemku p. č. 1344/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště ve vlastnictví společnosti INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČ 276 94 461, bez doplatku s tím, že veškeré náklady za oba převody dle této budoucí směnné
smlouvy (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na
vypracování geometrického plánu) uhradí společnost INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 276 94 461
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
627/43/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 558/38/RM/2020 ze dne 4.5.2020 v odst. I. v bodě 9., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory 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, umístěné v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521, s výší nájmu 200 Kč/m2/rok + aktuální
sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zajištění výukového
prostředí Fakulty logistiky a krizového řízení v souvislosti s rozšířením činnosti o nově udělené
akreditace
II. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na prostory nesloužící 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, vše o celkové výměře 316 m2, umístěné
v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČ 708 83 521, s výší nájmu 200 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH + inflační doložka,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku,
ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do
31.08. kalendářního roku, za účelem zajištění výukového prostředí Fakulty logistiky a krizového
řízení v souvislosti s rozšířením činnosti o nově udělené akreditace. Prostory lze krátkodobě,
v řádu maximálně 10 kalendářních dnů, přenechat do podnájmu třetí osobě bez souhlasu
pronajímatele, delší podnájmy budou schvalovány radou města; nájemce nemusí skládat jistotu
ve výši tříměsíčního nájemného a nemusí dokládat potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
a příspěvkovým organizacím.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
628/43/RM/2020 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.02 o výměře 72,30 m2, č. 1.03
o výměře 10,30 m2, č. 1.04 o výměře 5,40 m2, č. 1.05 m2 o výměře 5,60 m2, č. 1.06 o výměře
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5,80 m2, č. 1.07 o výměře 6,10 m2, č. 1.08 o výměře 3,40 m2, č. 1.09 o výměře 17,40 m2, č. 1.10
o výměře 37,30 m2 a zahrádky kavárny o výměře 172 m2, vše o celkové výměře 335,60 m2,
umístěných v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště
2. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.60 o výměře 29,19 m2, č. 1.61
o výměře 2,30 m2, č. 1.62 o výměře 2,60 m2, č. 1.63 o výměře 4,08 m2, č. 1.64 o výměře
2,71 m2, č. 1.65 o výměře 1,52 m2 a č. 1.66 o výměře 17,59 m2, vše o celkové výměře 59,99 m2,
umístěných v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 24.03.2017,
týkající se pronájmu prostoru č. 0.03 o výměře 13,62 m2, umístěného v I. PP a prostor č. 1.12
o výměře 23,02 m2 a č. 1.13 o výměře 14,94 m2, umístěných v I. NP, 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 spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 653 99 447,
spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 0.03
o výměře 13,62 m2, umístěný v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně č. IV. Nájemné a to
tak, že se nájemné za nájem prostor nesloužících podnikání za kalendářní měsíc snižuje v přímé
úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy
4. pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 3.03 o výměře 85,49 m2,
umístěného ve III. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 457/1 o celkové výměře 2 528 m2 a pozemku p. č. 457/2 o celkové výměře
31 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
2. převod části pozemku p. č. 1902/1 o výměře cca 600 - 800 m2 v k.ú. Mařatice
3. převod pozemku st. p. č. 211 o celkové výměře 433 m2 a pozemku p. č. 1308 o celkové výměře
123 m2, oba v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště
4. směnu části pozemku p. č. 620/2 o výměře cca 18,7 m2 v k.ú. Sady ve SJM P░░ P░░░░ ░
a I░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za část pozemku
p. č. 533/110 o výměře cca 510 m2 v k.ú. Vésky ve vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
5. směnu části pozemku st. p. č. 363, jehož součástí je stavba č. p. 300, o výměře cca 7 m2
v k.ú. Sady ve vlastnictví pana P░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
, za část pozemku p. č. 533/110 o výměře cca 510 m2 v k.ú. Vésky ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
6. pronájem části pozemku p. č. 399/30 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Mařatice
7. výpůjčku části pozemku p. č. 660/1 o výměře cca 6,18 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas
s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu-sjezdu na části pozemku p. č. 660/1
v k.ú. Uherské Hradiště
8. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.23 o výměře 22,76 m2, č. 2.24a
o výměře 23,91 m2, č. 2.25a o výměře 24,28 m2 a č. 2.26 o výměře 39,59 m2, vše o celkové
výměře 110,54 m2, umístěných ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice
9. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.09 o výměře 22,35 m2, č. 2.10
o výměře 21,10 m2 a č. 2.13 o výměře 34,44 m2, vše o celkové výměře 77,89 m2, umístěných ve
II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
ke zveřejnění
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1. převod budovy bez č. p./č. e., Verbířská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 721/6 v k.ú. Uherské Hradiště
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
629/43/RM/2020 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 241/18 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Sady
2. výpůjčku, případně pronájem části pozemku p. č. 241/18 o výměře cca 54 m2 v k.ú. Sady
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
630/43/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu č. I. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
631/43/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt 3, o velikosti 2+1, výměře 61,24 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 469, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 616, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 67 Kč/m2/měsíc podlahové
plochy (výměry), výše jistoty 12 309 Kč, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města, v pořadí:
1. I░░ K░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. S░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
3. M░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
632/43/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č. 13,
o velikosti 1+kk, výměře 37,76 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 1275, ul. Štefánikova,
Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše
nájemného 36 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 2 500 Kč, dle Pravidel pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí:
1. A░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. D░░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+1, výměře 57,57 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 471, ul. Svatoplukova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 627, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 60 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty 10 362 Kč, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem
města, v pořadí:
1. M░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
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3. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 5, o velikosti 1+1, výměře 35,88 m2, umístěný
ve II. NP bytového domu č.p. 517, ul. Louky, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 855/17, k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, s panem M░░░░ V░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na dobu určitou 1 rok, výše nájemného
60 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 6 459 Kč 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]
633/43/RM/2020 Výzva "COVID - Nájemné"
I. Rada města souhlasí
s účastí města Uherské Hradiště v programu COVID - Nájemné dle Výzvy Ministerstva průmyslu
a obchodu zveřejněné dne 19.06.2020 (dále jen "výzva") a s poskytnutím slevy ve výši 30%
nájemného za rozhodné období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 nájemcům, kteří splní veškeré
podmínky pro poskytnutí podpory stanovené výzvou a splnění těchto podmínek městu osvědčí
doložením kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
634/43/RM/2020 Zapojení města Uherské Hradiště do výzkumného projektu Fakulty logistiky
a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati Zlín
I. Rada města schvaluje
zapojení města Uherské Hradiště do výzkumného projektu Fakulty logistiky a krizového řízení
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně "Posílení viability místní adaptační strategie na změny klimatu
metodami citizen science" formou aplikačního garanta bez finanční spoluúčasti.
II. Rada města pověřuje
starostu města podpisem Letter of Intent o zapojení města Uherské Hradiště do projektu Fakulty
logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uvedeného v předchozím bodě usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
635/43/RM/2020 Udělení záštit města
I. Rada města ruší
usnesení rady města č. 526/34/RM/2020 ze dne 9.3.2020 v bodě I. položka 2 a v bodě II. ve věci
udělení záštity a poskytnutí peněžitého daru akci "Generace".
II. Rada města uděluje záštitu města
1. Akci "Generace", která se uskuteční ve dnech 19. a 20. září 2020 v Uherském Hradišti.
2. Akci "Veteráni Moravským Slováckem", která se uskuteční dne 22. srpna 2020 v Uherském
Hradišti.
3. Akci "46. Letní filmová škola", která se uskuteční ve dnech 7. - 12. srpna 2020 v Uherském
Hradišti.
III. Rada města poskytuje v rámci záštity města peněžitý dar
1. 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".
2. Ve výši 10 000 Kč Slováckému Veteran Car Clubu Uherské Hradiště, z.s., IČ 02205009, se sídlem
1. Máje 1367, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, na realizaci akce "Veteráni Moravským
Slováckem".
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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636/43/RM/2020 Změna v odborné komisi rady města
I. Rada města odvolává
pana Mgr. et Mgr. Jana Zapletala, Ph.D., trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , z funkce
člena Komise pro informační a komunikační technologie.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
637/43/RM/2020 Studie "Ul. U Moravy"
I. Rada města bere na vědomí
1. Prezentaci studie úprav ulice U Moravy, Uherské Hradiště, zpracovanou Ing. Milanem
Valouchem, 10/2019.
2. Zahájení prací na prověření majetkoprávních možností a finančních nároků k zajištění potřebných
pozemků odborem správy majetku města pro realizaci úprav ulice U Moravy.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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