PŘEHLED USNESENÍ
46. schůze Rady města
konané dne 17.8.2020
664/46/RM/2020 Zahájení a schválení programu 46. schůze Rady města Uh. Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 46. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
665/46/RM/2020 Petice "Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Petici "Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti" ze dne 01.07.2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
666/46/RM/2020 Přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
sdělení ředitele správy Okresního soudu v Uherském Hradišti o potřebném počtu přísedících
pro následující funkční období a s tím související možnost členů zastupitelstva navrhnout vhodné
kandidáty na funkci přísedícího u Okresního soudu v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
667/46/RM/2020 Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
668/46/RM/2020 Rozpočtové opatření města č. 08/2020 a 09/2020
I. Rada města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 08/2020 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města
na rok 2020 se snižují o 6 638,3 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.
3. Příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1.máje 55,
p. o., IČ 70993343, se sídlem 68605 Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55 převod finančních
prostředků ve výši 130 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace
za účelem stavebních úprav učebny.
4. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková
organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, IČ 709 93 360, opravu
a modernizaci sociálního zařízení v budově školy 28. října ve výši 440 tis. Kč, hrazených
z prostředků příspěvkové organizace, za podmínek dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu příspěvkové organizace.
5. Příspěvkové organizaci Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková
organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, IČ 709 93 360, změnu odpisového
plánu příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
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6. Příspěvkové organizaci Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350,
příspěvková organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, IČ 704 36 070,
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
7. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace,
se sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 704 36 177, změnu odpisového plánu příspěvkové
organizace na rok 2020 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
II. Rada města souhlasí
1. S účastí příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště v programu COVID Nájemné dle Výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněné dne 19.6.2020 a s poskytnutím
slevy ve výši 30% nájemného za rozhodné období od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům, kteří
splní veškeré podmínky pro poskytnutí podpory stanovené výzvou a splnění těchto podmínek
příspěvkové organizaci osvědčí doložením kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného
poskytovatelem dotace.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 08/2020, 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.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. Rozpočtové opatření č. 09/2020 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.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města darovat
1. Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČO 70887306, se sídlem 76001 Zlín - Příluky,
Přílucká 213, defibrilátor LIFEPAK 1000 v hodnotě nejvýše 58 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
669/46/RM/2020 Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města
v 2. pololetí 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
1. panu J░░ S░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 250 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
2. paní A░░ S░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
3. paní V░░░░ K░░░░ , bydliště Boženy Němcové 409, 686 01 Uherské Hradiště ve výši
200 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
4. panu J░░░ H░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši 120 000 Kč
na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském
Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
5. panu M░░░░ H░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 102 400 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu a výměnu venkovní
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dlažby ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou
0,23 % p. a.,
6. paní ░░░ J░░ Z░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 06 Uherské Hradiště ve výši
200 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
7. paní M░░ F░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši
50 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
8. panu Mgr. J░░░ K░░░░ , bydliště Lechova 581, 686 01 Uherské Hradiště ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
paní I░░░ P░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 37 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
10. panu O░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ C░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve
výši 384 000 Kč na provedení úprav zahrady u rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,32 % p. a.,
9.

11. panu L░░░ J░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
12. paní A░░ S░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši
120 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišt is úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
13. paní J░░░░ K░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši
200 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
14. paní K░░░░ T░░ , bydliště ░░░░ ░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
15. Společenství vlastníků domu č.p. 67, se sídlem ulice 1. máje, 686 05 Uherské Hradiště
- Mařatice ve výši 500 000 Kč na provedení stavebních úprav bytového domu č. p. 67 na
ul. 1. máje v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
16. paní P░░░ B░░░░ , bydliště Louky 499, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov ve výši
400 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
17. paní J░░ B░░░░ , bydliště Louky 499, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov ve výši
400 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
18. panu ░░ . O░░░ P░░░░ ░░ , bydliště Hutník 1422, 698 01 Veselí nad Moravou ve výši
450 000 Kč na provedení stavebních úprav v bytě v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěru a zajištění závazku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
670/46/RM/2020 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v 2. pololetí 2020"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v 2. pololetí 2020" těmto subjektům:
1. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, Návojná 100, 763 32, IČ 70850852,
ve výši 5 000 Kč na provozní náklady služby.
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2. Za sklem o.s., Vizovice, Pardubská 293, 763 12, IČ 22901531, pro ambulanci ve Zlíně, ve výši
3 000 Kč na materiál pro sociální službu.
3. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625/4, Kroměříž,
767 01, IČ 29314747, pro centrum v Uherském Hradišti, ve výši 10 000 Kč na provozní náklady
služby.
4. Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Uherské Hradiště,
Tř. Maršála Malinovského 880, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 71208232 ve výši 2 000 Kč jako
příspěvek na rekondiční pobyt, případně na úhradu pronájmu za sál k pořádání akcí spolku.
5. NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha - Stodůlky, 155 00, IČ 570931, pro Sociálně terapeutickou dílnu
v Uherském Hradišti,ve výši 7 000 Kč, jako příspěvek na osobní náklady služby.
6. Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, 602 00, IČ 60557621, pro Terapeutické
centrum ve Zlínském kraji - pracoviště v Uherském Hradišti, ve výši 5 000 Kč , jako příspěvek na
osobní a provozní náklady střediska v Uherském Hradišti.
7. Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, 602 00, IČ 60557621,
pro Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji - pracoviště v Uherském Hradišti, ve výši 3 000 Kč,
jako příspěvek na osobní a materiálové náklady střediska v Uherském Hradišti.
8. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 65267991,
pro Denní stacionář, ve výši 30 000 Kč, jako příspěvek na osobní náklady služby.
Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 65267991,
pro Podporu samostatného bydlení, ve výši 25 000 Kč, jako příspěvek na osobní a provozní
náklady služby.
10. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 65267991,
pro Podporu rané péče, ve výši 25 000 Kč, jako příspěvek na osobní náklady.
9.

11. Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 32, 625 00, IČ 75094924, ve výši 2 000 Kč,
jako příspěvek na osobní náklady služby.
12. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
Krakovská 1695/21, Praha - Nové Město, 110 00, IČ 65399447, pro pobočku v Uherském
Hradišti, ve výši 5 000 Kč, jako příspěvek na provozní náklady organizace.
13. Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ 44018886, pro Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež TULiP, ve výši 30 000 Kč, jako příspěvek na osobní a provozní
náklady služby.
14. Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ 44018886, pro Centrum denních
služeb pro seniory, ve výši 10 000 Kč, jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby.
15. Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ 44018886, pro Občanskou
poradnu, ve výši 8 000 Kč, jako příspěvek na osobní a provozní náklady služby.
16. Klub důchodců Uherské Hradiště, spolek, Kollárova 1243, Uherské Hradiště, 686 01,
IČ 68685220, ve výši 10 000 Kč, jako příspěvek na náklady spojené s činností klubu (pronájmy,
pohybové aktivity, rekondice, kulturní a vzdělávací akce),
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v 2. pololetí 2020" těmto subjektům:
1. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
686 06, IČ 92096, pro Domov pro seniory Uherské Hradiště, ve výši 80 000 Kč, jako příspěvek
na materiálové náklady služby.
2. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 485/2, Praha - Malá Strana, 118 00, IČ 26708451,
pro pobočku v Uherském Hradišti, ve výši 16 000 Kč, jako příspěvek na osobní, provozní a další
náklady služby.
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3. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, Zlín, U Náhonu
5208, 760 01, IČ 70850992, pro centrum v Uherském Hradišti, ve výši 42 000 Kč, jako příspěvek
na osobní náklady, vzdělávání pracovníků a další náklady služby.
4. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 65267991, pro
Sociálně terapeutickou dílnu, ve výši 25 000 Kč, jako příspěvek na osobní a provozní náklady
služby.
5. Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ 44018886, pro Domácí
pečovatelskou službu, ve výši 85 000 Kč, jako příspěvek na osobní náklady služby.
6. Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ 44018886, pro Centrum osobní
asistence, ve výši 10 000 Kč, jako příspěvek na osobní náklady služby.
7. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 28552709, ve výši 42 000 Kč,
jako příspěvek na osobní náklady včetně DPP a provozní náklady,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v 2. pololetí 2020" tomuto subjektu:
1. PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Mariánské náměstí 78, Uherské
Hradiště, 686 01, IČ 4977408 z důvodu nesplnění podmínky dotačního programu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
671/46/RM/2020 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 2. pololetí roku 2020"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v 2. pololetí roku 2020" následujícím subjektům:
1. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 226 68 381,
ve výši 35 000 Kč, v členění:
1.1. na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 20 000 Kč,
1.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 15 000 Kč.
2. Elite swim, z.s., Slovácká 1717, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 061 67 306, na sportovní činnost pronájmy a využití bazénových ploch v Uh. Hradišti ve výši 32 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu
v 2. pololetí roku 2020" následujícím subjektům:
1. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, ve výši 55 000 Kč, v členění:
1.1. na sportovní činnost - startovné na závodech a ubytování na závodech, ve výši 50 000 Kč,
1.2. na opravy a údržbu závodní dráhy v Míkovicích, ve výši 5 000 Kč.
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2. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, ve výši 95 000 Kč, v členění:
2.1. na sportovní činnost - doprava, trenéři mládeže, pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 65 000 Kč,
2.2. na provoz fotbalového areálu TJ Slavoj Jarošov - energie, údržba a drobné opravy,
ve výši 30 000 Kč.
3. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, ve výši 71 000 Kč, v členění:
3.1. na sportovní akci Hradišťský šestikilák - rozhodčí a technické zajištění akce, ve výši 6 000 Kč,
3.2. na sportovní činnost - doprava, trenéři mládeže, pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti,
ve výši 65 000 Kč.
4. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 084 58 723, ve výši 245 000 Kč, v členění:
4.1. na zajištění a organizaci Slováckého běhu - věcné odměny, propagace, rozhodčí a technické
zabezpečení, ve výši 20 000 Kč,
4.2. na sportovní činnost - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti, doprava, rozhodčí a trenéři
mládeže, ve výši 160 000 Kč,
4.3. na provoz v šatnách atletického stadionu v Uh. Hradišti - energie (elektřina, voda, teplo),
ve výši 65 000 Kč.
5. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238,
ve výši 487 000 Kč, v členění:
5.1. na organizaci turnaje mládeže O pohár starosty města - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel,
časoměřič, zdravotník, propagace, ve výši 6 000 Kč,
5.2. na sportovní činnost - doprava, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím (hlasatel, časomíra,
zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši
301 000 Kč,
5.3. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu
v Uh. Hradišti, ve výši 180 000 Kč.
6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
oddíl plavání, ve výši 106 000 Kč, v členění:
6.1. na plavecké závody Vánoční kapr - pronájmy a využití bazénových ploch v Uh. Hradišti
a rozhodčí, ve výši 6 000 Kč,
6.2. na sportovní činnost - pronájmy a využití bazénových ploch v Uh. Hradišti, doprava na závody,
trenéři mládeže, startovné a ubytování na závodech, ve výši 100 000 Kč.
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
oddíl juda, na zabezpečení sportovní činnosti - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti,
startovné, doprava, ubytování na turnajích a trenéři mládeže, ve výši 55 000 Kč.
8. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
oddíl šermu, na zabezpečení sportovní činnosti - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti,
startovné, rozhodčí, doprava na turnaje a zápasy, trenéři mládeže, ve výši 70 000 Kč.
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9. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, oddíl házené, ve výši 75 000 Kč, v členění:
9.1. na 2 turnaje mládeže v házené - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti, věcné odměny,
rozhodčí, propagace, ve výši 10 000 Kč,
9.2. na sportovní činnost - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti, startovné, rozhodčí,
doprava na turnaje a zápasy, trenéři mládeže, ve výši 65 000 Kč.
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808,
oddíl volejbalu, ve výši 216 000 Kč, v členění:
10.1. na 2 mezinárodní turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, propagace, pronájmy
a využití sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 16 000 Kč,
10.2. na sportovní činnost - pronájmy a využití sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na zápasy,
startovné, rozhodčí a trenéři mládeže, ve výši 200 000 Kč.
11. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 046 94 236,
ve výši 41 000 Kč, v členění:
11.1. na tenisový turnaj dorostenců - pronájem a využití sportovišť v Uh. Hradišti, rozhodčí
a věcné odměny, ve výši 6 000 Kč,
11.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, rozhodčí, pronájem a využití sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 35 000 Kč.
12. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 005 31 120, ve výši 35 000 Kč, v členění:
12.1 na sportovní činnost - odměny cvičitelům mládeže, pronájmy a využití sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 20 000 Kč,
12.2. na provoz sokolovny - energie, drobné opravy a revize, ve výši 15 000 Kč.
13. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431,
ve výši 45 000 Kč, v členění:
13.1. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, pronájmy a využití
v Uh. Hradišti, ve výši 35 000 Kč,

sportovišť

13.2. na provoz ve sportovním areálu Mařatice-Východ - energie (elektřina, voda),
ve výši 10 000 Kč.
14. FBC SLOVÁCKO, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 227 43 766, na sportovní činnost
- trenéři mládeže, doprava, rozhodčí a pomocné funkce (časomíra, zapisovatel, zdravotník),
startovné, pronájmy a využití sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 100 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
672/46/RM/2020 Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v 2. pololetí 2020"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje kultury a cestovního ruchu v 2. pololetí 2020" následujícím subjektům:
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1. Jiří Pospíchal,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na projekt Koncertní řada klasické hudby
Umíme hrát (účel - propagace, nájmy, notový materiál a honoráře umělců) ve výši 20 000 Kč,
2. Malovaný kraj, z. s., IČ: 270 10 511, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, na projekt Vydávání
časopisu Malovaný kraj v roce 2020 - dokončení ročníku (účel - tisk, předtisková příprava
a distribuce časopisu) ve výši 20 000 Kč,
3. "Derfla Klub z.s.", IČ: 670 11 225, 686 05 Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 861, na projekt
Derflanské hody s právem 2020 (účel - honorář DH a CM) ve výši 30 000 Kč,
4. Folklorní skupina Míkovice, z. s., IČ: 270 25 268, 686 09 Uherské Hradiště, Hlavní 292, na projekt
50. výročí založení mužského sboru (účel - pronájem kult. domu, technické zajištění - ozvučení,
pódium, zapůjčení laviček a stolů, honorář pro doprovodné cimbálové muziky, zajištění propagace
a nákupu propag. materiálů, honorář pro pozvané hosty a zajištění ubytování) ve výši 30 000 Kč,
5. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 687 31 841, Masarykovo náměstí
21, 686 01 Uherské Hradiště, na projekt Na kole vinohrady Uherskohradišťska (účel - design
plakátu, úpravy, sazba, korektury, prepress tisk plakátu, tisk a výlep plakátů, design brožury
s mapou, sazba, korektury, tisk a falcování brožury s mapou, vystoupení folklorních souborů,
ozvučení a moderace mediální podpora, náklady na značení a odznačení, identifikační pásky) ve
výši 10 000 Kč,
6. Klub železničních modelářů Slovácko, z. s., IČ: 020 29 936, 696 85 Moravský Písek, Ostrožská
306, na projekt Jede vláček kolejáček VIII (účel - pronájem sálu, doprava želez. modelů,
doprovodný program - vláček vozí děti, RC modely, výstavba LEGA) ve výši 25 000 Kč,
7. J.D.Production, s.r.o., IČ: 255 92 939, 686 01 Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293,
na projekt 21. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND (účel - honoráře pro účinkující) ve výši
20 000 Kč,
8. "Derfla Klub z.s.", IČ: 670 11 225, 686 05 Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 861, na projekt
Derflanský fašank 2020 (účel - honoráře CM) ve výši 2 000 Kč,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
IČ: 653 99 447, 110 00 Praha - Nové Město, Krakovská 1695/21 na projekt Koncert v rámci
festivalu Dny umění nevidomých na Moravě (účel - honoráře, nájem, zvukařské práce) ve výši
10 600 Kč,
10. Tradiční výrobek Slovácka, z.s., IČ: 036 74 029, 686 01 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
21 na projekt Přehlídka Slovácko v tradici (účel - pronájem, technické zajištění, ozvučení,
propagace v médiích, grafickézpracování plakátu, pozvánek, certifikátů a výlep, vystoupení
folklorních souborů, moderování, organizační zajištění) ve výši 15 000 Kč,
9.

11. Hodová chasa Míkovice, z.s., IČ: 226 12 858, 686 09 Uherské Hradiště, Příkrá 173 na projekt
Slovácké hody s právem v Míkovicích (účel - honorář pro muziky, nájem Klubu kultury)
ve výši 30 000 Kč,
12. Topakce s.r.o., IČ: 059 68 801, 686 03 Staré Město, Klukova 830 na projekt Cestobraní on - line
(účel - produkční práce na realizaci streamingu, postprodukční práce na realizaci streamingu)
ve výši 1 000 Kč,
13. Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., IČ: 031 00 332, 686 01 Uherské Hradiště,
Protzkarova 1220 na projekt Vánoční koncert 2020 (účel - pronájem, technické zajištění,
výzdoba sálu, tisk propagačních materiálů a tiskovin) ve výši 10 000 Kč,
14. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 462 54 323, 686 01 Uherské Hradiště, Mariánské
náměstí 125 na projekt Vánoční koncerty ZUŠ (účel - pronájem sálu, technické zabezpečení
sálu a ost. služeb, propagace) ve výši 20 000 Kč,
15. Topakce s.r.o., IČ: 059 68 801, 686 03 Staré Město, Klukova 830 na projekt Garden Food
Festival Uherské Hradiště 2020 (účel - honoráře pro významné osobnosti, infulenceři) ve výši
1 000 Kč,
16. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, IČ: 005 31 120, 68601 Uherské Hradiště, Tyršovo
náměstí 113, na projekt Nákup a obnova loutek (účel - nákup a obnova loutek) ve výši 8 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
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II. Rada města nevyhovuje
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v 2. pololetí 2020" následujícímu subjektu:
1. Eva Blahová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na projekt: Interaktivní
prohlídky historie domu č. 35 (účel - návrh a grafické práce edukativní leporela, kostýmy a rekvizity
pro histor. a uměl. postavy, tisk leporela, organizace a produkce, honoráře 5 účinkujícím,
průvodce prohlídkami) ve výši 29 100 Kč z důvodu, že požadovaná podpora je určená na aktivity
během Dnů otevřených památek, které organizačně a finančně dlouhodobě zabezpečuje město
Uherské Hradiště (prostřednictvím Útvaru městského architekta).

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje kultury a cestovního ruchu v 2. pololetí 2020" následujícímu subjektu:
1. Karel Hoffmann, IČ: 687 17 113, 686 05 Uherské Hradiště, Konečná 983, na projekt Pohádky
jedou za dětmi (účel - nájmy skladů, sálů, výroba a údržba inscenací) ve výši 45 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
673/46/RM/2020 Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v 2. pololetí 2020
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v 2. pololetí 2020" následujícím subjektům:
1. MgA. J░ P░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , datum narození░░░░ ░░ , ve výši 8 000 Kč na
projekt: Koncert talentovaných dětí v rámci koncertní řady Umíme Hrát - propagace, nájem prostor
na území města Uherské Hradiště, notový materiál.
2. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ T.G.Masaryka v Uherském Hradišti, z.s., 1. máje 55,
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ 26671484, ve výši 10 000 Kč na projekt: Atletický putovní
pohár ZŠ Mařatice a ZŠ Jarošov - věcné ceny pro soutěžící.
3. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, Šafaříkova 961, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši 10 000 Kč na projekt: Krajská olympiáda speciálních škol
- věcné ceny, materiální zajištění, tisk diplomů.
4. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976, ve
výši 10 000 Kč na projekt: Den digivzdělávání - materiální a technické zajištění akce (pronájem
prostor na území města Uherské Hradiště), propagace.
5. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976, ve
výši 10 000 Kč na projekt: Konference Rodičem v době webové - materiální a technické zajištění
akce (pronájem prostor na území města Uherské Hradiště, ozvučení), propagace.
6. Klub přátel ICM z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976, ve
výši 5 000 Kč na projekt: Hradišťská hledačka - tisk brožury Hradišťská hledačka.
7. Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, 686 01 Uherské Hradiště Jarošov, IČ 68687958, ve výši 8 000 Kč na projekt: Dýňování - věcné ceny, zajištění soutěží
a atrakcí pro děti.
8. Spolek rodičů při Mateřské škole v Uherském Hradišti - Jarošově, Markov 416, 686 01
Uherské Hradiště - Jarošov, IČ 68688202, ve výši 6 000 Kč na projekt: Vánoční ladění - výtvarný
materiál, věcné ceny.
9. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 65325591, ve výši 5 000 Kč na projekt: Požární ochrana očima dětí - věcné ceny.
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10. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, ve výši 10 000 Kč na projekt: Výstava "Osobnosti
Uherskohradišťska II" - vyhotovení a tisk velkoformátových fotografií.
11. Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z.s., U Moravy 915, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 16361130, ve výši 10 000 Kč na projekt: Skautský tábor Divoky 2020 Jeleni - materiál a vybavení skautského tábora.
12. Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z.s., U Moravy 915, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 16361130, ve výši 10 000 Kč na projekt: Skautský tábor Divoky II 2020 Severka - materiál a vybavení skautského tábora.
13. Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z.s., U Moravy 915, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 16361130, ve výši 10 000 Kč na projekt: Skautský tábor Pán Prstenů 2020
- materiál a vybavení skautského tábora.
14. Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z.s., U Moravy 915, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 16361130, ve výši 10 000 Kč na projekt: Skautský tábor Rytíři kulatého
stolu - Slezská Harta - nájem tábořiště.
15. Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky,
Zámecká 107, Zámecká 107, 768 04 Střílky, IČ 47935740, ve výši 8 000 Kč na projekt:
Prevence rizikového chování žáků - využití sportovišť a sportovních zařízení na území města
Uherské Hradiště.
16. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709,
ve výši 10 000 Kč na projekt: Hvězdný piknik - materiální a technické zajištění akce, věcné
odměny.
17. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731, ve výši 13 000 Kč na
projekt: Univerzita třetího věku - materiální zajištění U3V, tisk studijního materiálu, odborná
exkurze, doprava do Olomouce.
18. Klub plastikových modelářů Uherské Hradiště, z.s., Okružní 710, 686 05 Uherské Hradiště Mařatice, IČ 05478529, ve výši 15 000 Kč na projekt: Modelářský košt 2020 - veřejná výstava
plastikových modelů - pronájem prostor Klubu kultury, propagace, modelářský materiál, věcné
odměny.
19. Duha Úsvit, Kollárova 404, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 62831500, ve výši 5 000 Kč na projekt:
Lanování ve městě - propagace, materiální zajištění, věcné ceny.
20. Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště, Komenského
nám. 350, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26605431, ve výši 10 000 Kč na projekt: Posílení výuky
nacistického a komunistického bezpráví v 8. a 9. třídách - věcné ceny a materiál do dějepisných
soutěží, organizace besed s pamětníky, zapůjčení výstavy, připomínky významných výročí.
21. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46254323 ve výši 15 000 Kč na projekt: Divadelní košt na Malé scéně Slováckého divadla pronájem Malé scény a technické zajištění,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Rada města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v 2. pololetí 2020" následujícím subjektům:
1. J░░ H░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , datum narození ░░░░ ░░ , na projekt:
Výuka a praktická činnost 3D tisku v běžném životě - materiální a technické zajištění kroužku,
propagace, z důvodu: jedná se o kroužek p.o. DDM Šikula a finanční požadavky na něj jsou kryty
z prostředků p.o.
2. Střední umělockoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60371749, na projekt: Knihy k maturitě - nákup publikací o současném umění či o určité oblasti
či etapě v umění, z důvodu: jedná se o výukový materiál, který by měl být hrazen z rozpočtu
organizace.
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[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
674/46/RM/2020 Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v 2. pololetí roku
2020"
I. Rada města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí v rámci dotačního programu "Podpora
činností v oblasti životního prostředí v 2. pololetí roku 2020"následujícím subjektům:
1. ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318 na projekt "Péče o zraněné
volně žijící živočichy z k.ú. Uherské Hradiště" ve výši 23 000 Kč.
2. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 70820287 na projekt "Obnova chovu" ve výši 13 000 Kč.
3. Kočičí depozitum Flíček z.s., Nedakonice 99, 687 38 Nedakonice, IČ 02944677 na projekt
"Příspěvek na péči o toulavé, týrané a opuštěné kočky" ve výši 20 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
675/46/RM/2020 Dotační programy města Uherské Hradiště pro 1. pololetí 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na 1. pololetí 2021:
a) pro obnovu historické architektury
b) pro životní prostředí
c) pro mládež a vzdělávání
d) pro sport
e) pro kulturu a cestovní ruch
f) pro oblast bydlení - úvěry
dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
676/46/RM/2020 Souhlas s pořádáním Mistrovství České republiky do 22 let v atletice v r. 2021
I. Rada města souhlasí
s pořádáním Mistrovství České republiky do 22 let v atletice ve dnech 28. 8. - 29. 8. 2021
AC Slováckou Slavií Uherské Hradiště z.s. na Městském atletickém stadionu Dany Zátopkové
v Uherském Hradišti a s podpisem předložených dokumentů k podpoře kandidatury.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
677/46/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory nesloužící podnikání č. 3.07 o výměře
1,55 m2 a č. 3.17 o výměře 28,65 m2, vše o celkové výměře 30,20 m2, umístěné ve 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, Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, s výší nájmu 1 100 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
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s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem poskytování individuálních krizových intervencí a
psychoterapie v rámci projektu "Centrum duševního zdraví"
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.60 o výměře 29,39 m2,
č. 1.61 o výměře 2,25 m2, č. 1.62 o výměře 2,30 m2, č. 1.63 o výměře 3,94 m2, č. 1.64 o výměře
2,55 m2, č. 1.65 o výměře 1,15 m2 a č. 1.66 o výměře 17,59 m2, vše o celkové výměře 59,99 m2,
umístěné 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, společnosti BA&CON pack s.r.o.,
Na Nivách 653, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, IČ 293 15 166, s výší nájmu 2 200 Kč/m2/rok
+ aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení
a provozování kavárny a bistra
3. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání 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, umístěné 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, paní Sylvě Planosové, Podolí 19,
686 04 Kunovice, IČ 658 13 413, s výší nájmu 2 100 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení a provozování prodejny tabáku,
cigaret, mobilních telefonů, konzumního lihu a lihovin, umístění terminálu Sazka a zastavárenské
činnosti
4. 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
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu
s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
- umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca 9 bm do-na části pozemků p. č. 1059/59
a p. č. 1059/62, 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, s respektováním podmínek dotčených odborů uvedených ve stanoviscích
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat na částech
pozemků p. č. 255/3 a p. č. 255/7 v k.ú. Sady plynárenské zařízení "Sady - VTL, STL, NTL
plynovod a NN kabel", v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 1291-1096/2020, č. 12951102/2020, č. 1290-1096/2020 a č. 1289-1096/2020 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, včetně práva vstupu a vjezdu na 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 400 Kč + aktuální sazba DPH, na dobu
neurčitou, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 1
7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty (in rem) spočívající v právu
vlastníka oprávněných pozemků p. č. 255/8, p. č. 255/10 a st. p. č. 516, jehož součástí je stavba
č. p. 381, vše v k.ú. Sady a jím pověřených osob vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky
na celý služebný pozemek p. č. 255/7 v k.ú. Sady, pro oprávněnou společnost GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústínad Labem, IČ 272 95 567, zastoupena společností
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311, za jednorázovou
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náhradu 100 Kč + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou, dle návrhu smlouvy uvedeného
v Příloze č. 2
II. Rada města uděluje
1. souhlas s uzavřením "Smlouvy o nájmu" na pronájem šermířského sálu o celkové výměře
269,20 m2, umístěného v II. NP budovy č. p. 860, Stonky, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 995 v k.ú. Uherské Hradiště, mezi Sportovišti města Uherské Hradiště,
příspěvkovou organizací, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 712 34 187 a Obchodní
akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, příspěvkovou organizací, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 603 71 731, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zabezpečení výuky tělesné výchovy žáků
nájemce během školního roku
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
678/46/RM/2020 Vyhodnocení záměrů města II.
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 kabelového vedení NN v celkové délce cca 29 bm do-na část pozemku p. č. 686/2
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,
s respektováním podmínek dotčených odborů uvedených ve stanoviscích
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
679/46/RM/2020 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 0.03 o výměře 13,62 m2,
umístěného v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště
2. pronájem části pozemku p. č. 3039/13 o výměře cca 40 m2 a části pozemku p. č. 3150/11 o výměře
cca 34 m2, oba v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace chodníků,
zeleně a komunikace na částech pozemků p. č. 3039/13 a p. č. 3150/11, oba v k.ú. Mařatice
3. pacht vodohospodářského zařízení o celkové délce 50,5 m, umístěného na částech pozemků
p. č. 476/32 v délce 9,6 m, p. č. 476/67 v délce 8,9 m, p. č. 476/80 v délce 9,6 m, p. č. 476/84
v délce 11,2 m a p. č. 476/85 v délce 11,2 m, vše v k.ú. Sady a zajištění jeho provozu pro dílo
"Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady - SO 02.3
kanalizace"
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. NV 02/2018 o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění
jeho provozu ze dne 16.11.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2020, týkající se pachtu
a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, a to "Vodovod - Míkovice, ul. U Mlýna",
"Uherskohradišťská nemocnice, centrální objekty 1. etapa - vodovod", "Uherské Hradiště-Sady prodloužení vodovodu v ulici Za Kovárnou", uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, spočívajícího
v rozšíření pachtu o vodovod o celkové délce 40,7 m, umístěného na částech pozemků
p. č. 476/32 v délce 0,2 m, p. č. 476/67 v délce 8,9 m, p. č. 476/80 v délce 9,2 m, p. č. 476/84
v délce 11,2 m a p. č. 476/85 v délce 11,2 m, vše v k.ú. Sady a zajištění jeho provozu pro dílo
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"Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady - SO 02.2
vodovod"
5. výpůjčku části pozemku p. č. 796/4 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Sady a souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem realizace části zpevněné plochy pro parkování na části pozemku p. č. 796/4
v k.ú. Sady
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
680/46/RM/2020 Záměry města II.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 15.02.2017, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2018, týkající se pronájmu prostoru č. 0.17 o výměře 14,83 m2,
umístěného v I. PP a prostor č. 2.09 o výměře 3,10 m2, č. 2.10 o výměře 30,35 m2, č. 2.11
o výměře 18,94 m2 a č. 2.12 o výměře 18,22 m2, umístěných ve II. NP, vše o celkové výměře
85,44 m2 a 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 společností J.D.Production,
s.r.o., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 92 939, spočívajícího ve změně
čl. I. Předmět smlouvy, a to v zúžení předmětu nájmu o prostory č. 2.09 o výměře 3,10 m2, č. 2.10
o výměře 30,35 m2 a č. 2.11 o výměře 18,94 m2, umístěné 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 č. IV. Nájemné, a to tak, že se nájemné za nájem prostor sloužících podnikání za
kalendářní měsíc snižuje v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy,
2. pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.09 o výměře 3,10 m2, č. 2.10
o výměře 30,35 m2 a č. 2.11 o výměře 18,94 m2, vše o celkové výměře 52,39 m2, umístěných ve
II. NP budovy č.p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
681/46/RM/2020 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 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:
1.1. R░░░░ G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
1.2.
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 1+kk, výměře 17,43 m2,
umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p. č. 131, k. ú. Uherské Hradiště, základní výše nájemného 67 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty 3 504 Kč, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem
města, v pořadí:
2.1. M░░░░ Z░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2.2. Š░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 3+kk, výměře
99,16 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 445, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, který je
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součástí pozemku st. p.č. 588, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce nájemného
v Kč/m2/měsíc, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města, v pořadí:
3.1. ░░░░ J░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a E░░ T░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; nabídnutá částka
131 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle
Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
3.2. D░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; nabídnutá částka 105 Kč/m2/měsíc,
výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle Pravidel pro nakládání
s bytovým fondem města.
3.3. R░░░░ G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ;
nabídnutá částka 101 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše
nájemného v Kč; dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 2+1, výměře 83,35 m2,
umístěný v I. NP bytového domu č.p. 396, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku st. p.č. 553, k.ú. Uherské Hradiště, nejvyšší nabídce nájemného v Kč/m2/měsíc, dle
Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města, v pořadí:
4.1. R░░░ a L░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; nabídnutá částka
126 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle
Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
4.2. R░░░░ G░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;
nabídnutá částka 121 Kč/m2/měsíc, výše jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného
v Kč; dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
4.3. J░░░ U░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a E░░ U░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; nabídnutá částka 106,20 Kč/m2/měsíc, výše
jistoty je trojnásobek nabídnuté měsíční výše nájemného v Kč; dle Pravidel pro nakládání
s bytovým fondem města.
5. Uzavření nájemní smlouvy podle § 2297-2299, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném
znění, na byt č. 38, o velikosti 1+kk, výměře 44,65 m2, umístěný v V. NP bytového domu č.p. 1259,
ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 2655/1, k. ú. Uherské Hradiště,
s paní V░░░░ ░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na dobu určitou po dobu
výkonu práce pro město Uherské Hradiště, avšak nejpozději do 31.10.2021; výše nájemného
60 Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 8 037 Kč (trojnásobek 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
682/46/RM/2020 Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností – vodovody
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností, která byla uzavřena mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471 se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ 494 53 866, se sídlem Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RM č. 589/40/RM/2020
ze dne 25. 5. 2020. Dodatkem č. 1 se předmět dohody rozšiřuje o nově vybudovaný vodovod v ulici
Za Kovárnou.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním případných dalších dodatků k Dohodě o úpravě vzájemných práv
a povinností.
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[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
683/46/RM/2020 Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností – kanalizace
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností, která byla uzavřena mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471 se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ 494 53 866, se sídlem Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RM č. 1203/73/RM/2018
ze dne 15. 1. 2018. Dodatkem č. 1 se předmět dohody rozšiřuje o nově vybudovanou kanalizaci v ulici
Za Kovárnou.
II. Rada města pověřuje
starostu města uzavíráním dalších případných dodatků k Dohodě o úpravě vzájemných práv
a povinností.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
684/46/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova
č.p. 403
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, vypracování projektové dokumentace
pod názvem "Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403", provedené podle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště, s celkovou nabídkovou cenou 597 800 Kč bez DPH, 723 338 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy s vybraným účastníkem G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432, 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.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
685/46/RM/2020 Veřejná zakázka: Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na
Rybníku - II. etapa", provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení.
Vybraný účastník: STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
s nabídkovou cenou 10 994 926,68 Kč bez DPH, 13 303 861,28 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem STRABAG a.s., IČO: 60838744, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhem
smlouvy ze zadávací dokumentace.
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 zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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686/46/RM/2020 Veřejná zakázka malého rozsahu: ODKANALIZOVÁNÍ UL. MALINOVSKÉHO
I. Rada města schvaluje
1. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ODKANALIZOVÁNÍ
UL. MALINOVSKÉHO", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vybraný účastník: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČO: 26229455, Benátky 17,
698 01 Veselí nad Moravou, s nabídkovou cenou 4 253 983,00 Kč bez DPH, 5 147 319,43 Kč
s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ
s.r.o., IČO: 26229455, 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
687/46/RM/2020 Projekt Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s realizací projektu Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti a s jeho financováním v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020, podprogramu Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
688/46/RM/2020 Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě
I. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
689/46/RM/2020 Příprava 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Rada města stanovuje
14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 7. září 2020 v 15:00 hodin do velkého sálu
Reduty.
II. Rada města navrhuje
předběžný program 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a schválení programu
Složení návrhové komise
Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí 2020
Rozpočtová opatření č. 08/2020 a 09/2020
Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města
v 2. pololetí 2020
Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 2. pololetí 2020"
Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v 2. pololetí 2020"
Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v 2. pololetí 2020"
Vyhlášení dotačních programů na 1. pololetí 2021
Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti
Sportovní relaxační centrum Uherské Hradiště - řešení reklamačních vad
Záměry města
Cena města za rok 2019
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14.
15.
16.
17.
18.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města za 1. pololetí 2020
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti rady města
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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