PŘEHLED USNESENÍ
32. schůze Rady města
konané dne 5.4.2016

520/32/RM/2016 Zahájení a schválení programu 32. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. schvaluje
program 32. schůze rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
521/32/RM/2016 Změna organizačního řádu
I. převádí
v rámci organizační struktury Městského úřadu Uherské Hradiště oddělení propagace a
vnějších vztahů včetně veškeré jeho náplně činnosti z odboru kultury, školství a sportu na
útvar kanceláře starosty, a to s účinností od 1.5.2016.
II. mění
název oddělení na odboru stavebního úřadu a životního prostředí z původního "oddělení
stavebního odboru a památkové péče" na nový "oddělení územního plánování, stavebního
řádu a památkové péče", a to s účinností od 1.5.2016.
III. schvaluje
náplně činností jednotlivých útvarů, odborů a oddělení uvedené v příloze č.1 Organizačního
řádu Městského úřadu Uherské Hradiště, jak bude dále schválen, a to s účinností od 1.5.2016.
IV. schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, včetně jeho přílohy č.1 Náplně činností
odborů a přílohy č.2 Schéma organizační struktury, ve znění dle přiloženého návrhu, a to s
účinností od 1.5.2016.
V. schvaluje
výčet nejdůležitějších samosprávných činností, které v rámci jednotlivých odborů vykonávají
místostarostové a uvolněný člen rady města, včetně jeho přílohy č.1 - Schéma organizační
struktury Městského úřadu Uherské Hradiště: rozdělení agend, ve znění dle přiloženého
návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

522/32/RM/2016 Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016
I. stanovuje
1. s účinností od 1.5.2016 celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do
městského úřadu na 239.
2. S účinností od 1.5.2016 celkový počet zaměstnanců města Uherské Hradiště zařazených do
městské policie na 29.
II. schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 03/2016 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu
města na rok 2016 se snižují o 13 635,8 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2016, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha usnesení č. 1
3. Příspěvkové organizaci Městská kina Uherské Hradiště, p.o., Uherské Hradiště, IČ
00836265, se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951, změnu odpisového plánu na rok 2016
ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o., IČ 00094846, se sídlem
Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 480, rekonstrukci ICT - informačních a komunikačních
technologií ve výši 1 131 tis. Kč, hrazenou z investičního fondu příspěvkové organizace za
podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové
organizace.
5. Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Plzeň 1, Severní Předměstí,
Na Roudné 212/123, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 000 Kč, účelově určené na
vyšetření vzorků krve potencionálních dárců, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
6. Uherskohradišťské nemocnici a.s., IČ 27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně
365, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, účelově určené na výrobu dárkových
Baby setů, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
III. nevyhovuje
1. žádosti Asociace neúplných rodin, z.s., IČ 22903259, se sídlem Praha 21, Újezd nad Lesy,
Oplanská 2614, o poskytnutí neinvestiční dotace na bezplatné právní zastoupení při vymáhání
dlužného výživného z důvodu nesplnění cíle dotačního programu "Individuální dotace" ani
žádných dalších vyhlášených účelových dotačních programů města Uherské Hradiště.
IV. souhlasí
1. s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Městská kina Uherské
Hradiště, p. o., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 951, IČ 00836265, Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana, p. o., se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 714, IČ 00092118,
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p. o., se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 480,
IČ 00094846, Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p. o., se sídlem
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, IČ 70993360, Základní škola UNESCO, Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, p. o., se sídlem Uherské Hradiště, Komenského náměstí
350, IČ 70436070, Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o., se sídlem Uherské
Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 70436177, Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště
Větrná 1063, p. o., se sídlem Uherské Hradiště, Větrná 1063, IČ 70436169, Základní škola a

Mateřská škola, p.o., se sídlem Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, IČ 70993327,
Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p. o., se sídlem Uherské Hradiště J.E.
Purkyně 494, IČ 75089602, dle přílohy důvodové zprávy.
V. doporučuje zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 03/2016, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. schválit Rozpočtové opatření č. 04/2016 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2016 má tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 2
3. schválit seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
4. vzít na vědomí informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných
městem Uherské Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
5. schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 14.10.2015 mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, a FC Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 566, a to dle
přílohy. Dodatek spočívá ve změně termínu splátky.
6. schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 7510003200037
uzavřené dne 19. 1. 2004 mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, jako dlužníkem, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, se
sídlem Praha 1, na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, jako věřitelem, ve znění dle přílohy.
Dodatek spočívá ve změně úrokové sazby.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
523/32/RM/2016 Veřejná zakázka EKO: Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na služby na "Komplexní pojištění pro město Uherské
Hradiště", podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
realizovaného druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona. Jediný uchazeč: Kooperativa
pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ:
47116617, s nabídkovou cenou za veškerá pojištění vymezená v zadávací dokumentaci pro
první rok trvání pojištění 1 495 848 Kč bez DPH.
2. uzavření pojistné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací s uchazečem vybraným dle
bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ:
47116617.
II. pověřuje
starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s
vybraným uchazečem dle bodu I. 2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

524/32/RM/2016 Generel dopravy
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice dle návrhu v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
525/32/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
umožňujícímu využití zatížené nemovité věci pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy - přeložky VN zemním kabelem na části pozemku p. č. 3002/96 v k.ú.
Mařatice, vymezeného geometrickým plánem č. 2712-918a/2015, na základě řádně uzavřené
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
2013/1001/SMM pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká v případech stanovených zákonem.
2. 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 zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v celkové
délce cca 13 bm do-na část pozemku p. č. 653/25 v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva zřídit,
mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem.
3. 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 zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca
1 bm a 1 ks pilířové skříně do-na část pozemku p. č. 852/13 v k.ú. Mařatice, včetně práva
zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/2 (pilíř) + aktuální sazba
DPH; jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem.
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v celkové
délce cca 150 bm na částech pozemků p. č. 348/198, p. č. 348/249, p. č. 3164/73, p. č.
3164/86, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci
potřebné obslužné zařízení jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem

její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280
85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; jako
časově neomezené, které zaniká v případech stanovených zákonem.
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelu NN v celkové
délce cca 24 bm a 1 ks přípojkové skříně SS 100 do-na část pozemku p. č. 2068/8 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
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2
(skříň) + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech
stanovených zákonem.
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v celkové délce
cca 18 bm do-na části pozemků p. č. 726/9 v délce cca 6 bm, p. č. 726/29 v délce cca 10 bm,
p. č. 726/30 v délce cca 2 bm, vše 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 budoucí oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem.
7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového zemního kabelu NN v celkové
délce cca 13 bm do-na části pozemku p. č. 335/1 a 1 ks přípojkové skříně SV201, v délce cca
6 bm do-na části pozemku p. č. 335/7, v délce cca 9 bm do-na části pozemku p. č. 335/6, v
délce cca 2 bm do-na části pozemku p. č. 813/11, v délce cca 11 bm do-na části pozemku p. č.
803/136, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou, včetně práva provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené,
které zaniká pouze v případech stanovených zákonem.
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a následné
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na pozemku p. č. 316/1 v k.ú.
Jarošov u Uherského Hradiště pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě
sestávající z nově vybudovaného RVDSL rozvaděče MA5616 a NN přípojky v délce cca 20
bm pro nově vybudovaný pilíř ER112 s elektroměrovým rozvaděčem, spočívající v
právu zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního vedení včetně práva provádět na
podzemním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pro
oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ 040 84 063; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1 000
Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou.

9. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a následné
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na pozemku p. č. 667/1 v k.ú.
Uherské Hradiště pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě sestávající z
nově vybudovaného RVDSL rozvaděče MA5616, spočívající v právu zřízení, provozování,
údržbě a opravách včetně práva provádět úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
jeho výkonnosti, pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063; za jednorázovou náhradu 1 000 Kč/rozvaděč
+ aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou.
10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a následné
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na pozemku p. č. 295/1 v k.ú.
Uherské Hradiště pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, sestávající z
nově vybudovaného RVDSL rozvaděče MA5616, spočívající v právu zřízení, provozování,
údržbě a opravách včetně práva provádět úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
jeho výkonnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1 000 Kč/rozvaděč + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou.
II. ruší
1. usnesení RM č. 395/23/RM/2015 ze dne 24.11.2015 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
RM schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN na částech
pozemků p. č. 3164/73 v délce cca 77 bm, p. č. 3164/84 v délce cca 14 bm, p. č. 3164/85 v
délce cca 12 bm, p. č. 3164/86 v délce cca 22 bm a 1 ks přípojné skříně na části pozemku p. č.
3164/85, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité věci
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280
85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a
1.000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká pouze v
případech stanovených zákonem.
III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 59 o výměře 3
m2 (dle GP č. 904-12/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 924 o celkové výměře 3 m2) v k.ú.
Sady, od Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště-Sady, Solná cesta 41, 686 01 Uherské
Hradiště - Sady, IČ 484 89 034; za kupní cenu 855 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou
známku, náklady na vypracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471.
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 598/1 o
výměře 31 m2 (dle GP č. 2235-15/2016 nově vzniklý pozemek st. p. č. 598/3 o celkové
výměře 31 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., třída
Tomáše Bati 764, 763 02 Zlín, Prštné, IČ 255 11 181; za kupní cenu 3 500 Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady na zpracování geometrických plánů, správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku) a daň z nabytí

nemovitých věcí a s tím, že uzavřením kupní smlouvy se ruší v celém rozsahu Smlouva o
budoucí směnné smlouvě č. 2010/1070/SMM ze dne 03.12.2010.
3. změnu zástupce města v Honebním společenstvu Jarošov z pana Ing. K. F. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na Ing. J. K., Ph.D.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene), týkající se stavby "Převedení
odpadních vod z místních částí Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště", a to umístění
výtlačného kanalizačního řadu a metropolitní sítě na části pozemku p. č. 568/3 v k.ú. Sady, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 888-325/2015, dle přiloženého návrhu smlouvy
v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
526/32/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.43 (sklad) o
výměře 1,75 m2, č. 1.44 (WC) o výměře 1,25 m2, č. 1.45 (umývárna) o výměře 1,25 m2, č.
1.46 (šatna) o výměře 5,75 m2, č. 1.47 (sklad) o výměře 1,05 m2, č. 1.48 (chodba) o výměře
8,20 m2, č. 1.49 (mrazírna) o výměře 15,70 m2, č. 1.50 (chladírna) o výměře 4,25 m2, č. 1.51
(chladírna) o výměře 4,45 m2, č. 1.52 (sklad masa) o výměře 12,75 m2, č. 1.53 (prodejna
masa) o výměře 53,60 m2 a č. 1.56 (bourárna masa) o výměře 27,85 m2, vše o celkové
výměře 137,85 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti RABBIT Trhový
Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ 186 22 437; s výší nájmu 500
Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou; za účelem
prodeje masného sortimentu, s počátkem pronájmu od 01.05.2016.
2. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 154/2 o výměře 22 m2 v k.ú.
Míkovice nad Olšavou, manželům Ing. L. P. a Ing. Z. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ; s výší nájmu 1 000 Kč/parkovací místo/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou; za účelem zřízení parkovacího stání pro dva
automobily.
3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 154/2 o výměře 70
m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, manželům Ing. L. P. a Ing. Z. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ ; na dobu určitou po dobu životnosti stavby rodinného domu umístěného
na pozemku st. p. č. 177 v k.ú. Míkovice nad Olšavou; za účelem zřízení vjezdu-sjezdu a
přístupového chodníku k nově budovanému rodinnému domu na st. p. č. 177.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
527/32/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje

1. oddělené hlasování u nově doplněného bodu předkladatelem ve znění:
RM schvaluje ke zveřejnění
směnu pozemku p.č. 4101 o celkové výměře 1 822 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště,
ve vlastnictví paní I. K. Č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za část pozemku p.č. 4243 o výměře cca 1 822 m2 v k.ú.
Kunovice u Uherského Hradiště, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
PSČ 686 01, IČ 002 91 471.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
528/32/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. směnu pozemku p.č. 4101 o celkové výměře 1 822 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště, ve vlastnictví paní I. K. Č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ), za část pozemku p.č. 4243 o výměře cca 1 822 m2 v k.ú.
Kunovice u Uherského Hradiště, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
PSČ 686 01, IČ 002 91 471.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
529/32/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem částí pozemků p. č. 544/1 o výměře cca 25,40 m2, p. č. 544/3 o výměře cca 20,00
m2, p. č. 544/2 o výměře cca 69,00 m2, p. č. 544/63 o výměře cca 35,40 m2, vše o výměře
cca 149,80 m2, v k.ú. Uherské Hradiště.
2. pronájem částí pozemků p. č. 544/1 o výměře cca 514,30 m2, p. č. 544/3 o výměře cca
207,70 m2, p. č. 544/2 o výměře cca 69,00 m2, p. č. 544/63 o výměře cca 28,60 m2, vše o
výměře cca 819,60 m2, v k.ú. Uherské Hradiště.
3. pronájem dvou vitrín, první zprava (5/5) a druhé zprava (4/5), umístěných na části pozemku
p.č. 796/2 v k.ú. Sady.
4. výpůjčku částí pozemků p. č. 653/23 o výměře cca 1 m2 a p. č. 295/1 o výměře cca 1 m2,
oba v k.ú. Uherské Hradiště.
5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) spočívající ve zřízení,
provozování a udržování podzemního komunikačního vedení na částech pozemků st. p. č.
25/1, st. p. č. 25/8, p. č. 653/33, p. č. 653/37, p. č. 653/38 a p. č. 1447, vše v k.ú. Uherské
Hradiště, v celkové délce 85 bm, v rozsahu věcného břemene dle GP č. 2337-22/2015 včetně
práva zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také obslužné zařízení, provádět na
inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti a včetně práva
vstupu na služebné pozemky za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě, pro oprávněné
(dle přesné specifikace v důvodové zprávě).
6. 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 zařízení distribuční soustavy - umístění kabelu NN v délce cca 33 bm do-na část

pozemku p. č. 1168/3 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 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591.
7. pronájem prostoru sloužícího podnikání popřípadě nesloužícího podnikání č. 1.19 o výměře
18,25 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské nám., Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice.
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 556/23 o celkové výměře 13 604 m2 v k.ú. Vésky.
2. převod pozemku p. č. 3015/80 o celkové výměře 744 m2 v k.ú. Mařatice.
3. převod pozemku p. č. 6018/164 o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Staré Město u Uherského
Hradiště.
4. pronájem části oplocení mateřské školy při hranici pozemku st. p. č. 681 o výměře cca 2
m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
5. pronájem části střechy na budově č. p. 1531, Studentské nám., Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, za účelem vybudování stožáru.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
530/32/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti
I. ruší
usnesení č. 496/30/RM/2016 přijaté na 30. schůzi konané 8.3.2016 ve znění Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému
kraji, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 2.500 tis. Kč za
účelem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných
linkách č. 805003, 805004, 805005 a 805007 majících rovněž charakter městské autobusové
dopravy, tj. k částečnému pokrytí prokazatelné ztráty z jejich provozu v roce 2016, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle návrhu v příloze.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 2.500 tis. Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách č. 805003, 805004, 805005
a 805007 majících rovněž charakter městské autobusové dopravy, tj. k plnému pokrytí
prokazatelné ztráty z jejich provozu v roce 2016, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
návrhu v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

531/32/RM/2016 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výstavbu nemovité věci "Rozvoj metropolitní sítě v k.ú. Mařatice" do vlastnictví města
Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem
Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 1"),
2. výstavbu nemovité věci "Uherské Hradiště, bezbariérová trasa, úsek Na Stavidle autobusové nádraží" do vlastnictví města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto
usnesení a nabytí vlastnického práva městem Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále
jen "Výstavba 2"),
3. výstavbu nemovité věci "ZŠ UNESCO - rekonstrukce oplocení" do vlastnictví města
Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem
Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 3"),
4. výstavbu nemovité věci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Jordán" do vlastnictví
města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva
městem Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 4").
II. doporučuje zastupitelstvu města
uložit
1. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení "Výstavby 1", realizace zakázky
(stavebních prací) termín: 31.12.2016.
2. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení "Výstavby 2", realizace zakázky
(stavebních prací) termín: 31.12.2020.
3. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení "Výstavby 3", realizace zakázky
(stavebních prací) termín: 31.12.2018.
4. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení "Výstavby 4", realizace zakázky
(stavebních prací) termín: 31.10.2017.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
532/32/RM/2016 Veřejná zakázka - Elektronický hotelový přístupový systém v budovách
UH-4 a UH-5, Studentské náměstí 1533 a 1535
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na dodávku elektronického hotelového přístupového systému
v budovách ubytovacího zařízení na Studentském náměstí v Uherském Hradišti provedeného
podle pravidel společnosti EDUHA s.r.o. a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro správce, čl. II. odst. 2, finanční limit 4, na základě pověření Rady města č.
423/24/RM/2015 ze dne 15. 12. 2015; Vybraný uchazeč: ASSA ABLOY Czech & Slovakia,
s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27465454, s nabídkovou cenou Kč
1.167.700,- bez DPH;

II. pověřuje
1. jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. uzavřením smlouvy o dílo a případných dodatků ke
smlouvě s vybraným uchazečem ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o., IČ: 27465454
v souladu s obchodními podmínkami a požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci
spočívajícími zejména v členění fakturace za dodávku předmětu zakázky podle budov takto:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01, Uherské Hradiště, IČ:
00291471, DIČ: CZ00291471, celková cena za dodávku pro budovu UH-4, Studentské
náměstí č. p. 1533 ve výši Kč 700.620,- bez DPH.
 EDUHA, s.r.o., Studentské náměstí 1535, 686 01, Uherské Hradiště, IČ: 27680657, DIČ:
27680657, celková cena za dodávku pro budovu UH-5, Studentské náměstí č. p. 1535 ve
výši Kč 467.080,- bez DPH.


[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
533/32/RM/2016 Tržní řád
I. vydává
s účinností od 1. května 2016 nařízení města č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
534/32/RM/2016 Změna usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný
I. doporučuje zastupitelstvu města
změnit usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný ze dne 15.6.2015 znějící: Zastupitelstvo města
ukládá starostovi města pravidelně informovat zástupce jednotlivých politických stran a hnutí
zastoupených v zastupitelstvu města o dění v obchodních společnostech s majetkovou účastí
města,
a to tak, že toto nově bude znít:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města pravidelně informovat zástupce jednotlivých
politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města o dění v obchodních
společnostech s majetkovou účastí města, a to konkrétně o takových skutečnostech, které jsou
starostovi známy a je možné je dle platné legislativy poskytnout.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
535/32/RM/2016 Dohoda o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice
III/05014 - Rekonstrukce komunikace ul. Květinová, Uherské Hradiště - Vésky

I. schvaluje
uzavření dohody č. 001/O/2016 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa
silnice III/05014 mezi Zlínským krajem se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ:
70891320, zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 a
společností SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice 176, PSČ 687 12, IČ: 25513141,
DIČ: CZ25513141, dle přílohy.
Předmětem dohody je udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice
III/05014 z důvodu provádění stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Květinová, Uherské
Hradiště - Vésky". Vyčíslenou finanční náhradu za zvláštní užívání hradí zhotovitel díla, tj.
SVS-CORRECT, spol. s r.o.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
536/32/RM/2016 Veřejná zakázka OIN: VÝMĚNA TEXTILNÍCH OBKLADŮ
SLOVÁCKÉHO DIVADLA
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "VÝMĚNA TEXTILNÍCH
OBKLADŮ SLOVÁCKÉHO DIVADLA", provedeného podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4.
Vybraný uchazeč: 3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ:46992715 s
nabídkovou cenou 3.400.000 Kč bez DPH, 4.114.000 Kč s DPH.
2. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 3V & H, s.r.o., IČ:46992715 v souladu s
obchodními podmínkami.
II. pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s
vybraným uchazečem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
537/32/RM/2016 Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve
Zpravodaji města Uherské Hradiště
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. zrušit Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji
města Uherské Hradiště vydaná dne 16. června 2014 usnesením zastupitelstva
města č. 373/22/ZM/2014
2. vydat Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji
města Uherské Hradiště s účinností od 18. 4. 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

538/32/RM/2016 Poskytnutí záštity města
I. poskytuje
1. záštitu města akci "Farmářské trhy na Slovácké tržnici", která proběhne ve dnech 16. dubna
2016, 21. května 2016 a 25. června 2016 na Slovácké tržnici v Uherském Hradišti.
2. záštitu města akci "Pochutnej si na Slovácku na Slovácké tržnici", která proběhne ve dnech
14. května 2016 a 11. června 2016 na Slovácké tržnici v Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
539/32/RM/2016 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby panu Tomáši
Marečkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za práci s přírodními pletivy, pletení z proutí a
pedigu.
2. Udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Marii
Bilíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za práci z kukuřičného šustí - tkané výroby, panenky
ze šustí.
3. Vyslovit čestné uznání panu Václavu Foltýnovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za celoživotní
tvůrčí přínos a popularizaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce se dřevem.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
540/32/RM/2016 Navýšení členského příspěvku v Mikroregionu Dolní Poolšaví
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení členského příspěvku Mikroregionu Dolní Poolšaví od roku 2016 na 30
Kč/obyvatele.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
541/32/RM/2016 Příprava XII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
XII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 18. dubna 2016 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program XII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016
3. Záměry města

4. Změna usnesení č. 77/6/ZM/Veřejný, kterým ZM ukládá starostovi města
pravidelně informovat o dění v OS s majetkovou účastí města
5. Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti
6. Žádost Mikroregionu Dolní Poolšaví o navýšení členského příspěvku
7. Generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
8. Zpráva o činnosti Rady města
9. Dotazy, připomínky a podněty
10. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

