PŘEHLED USNESENÍ
26. schůze Rady města
konané dne 19.1.2016

446/26/RM/2016 Zahájení a schválení programu 26. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. schvaluje
program 26. schůze rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
447/26/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0668/SMM uzavřené dne 01.08.2015
mezi městem Uherské Hradiště a společností UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00
Praha 4, IČ 005 62 262, týkající se pronájmu 1 ks mikrotrubičky MAN UH; spočívajícího v
rozšíření délky pronájmu 1 ks mikrotrubičky MAN UH z celkové délky 212 bm na celkovou
délku 1 141 bm, vedené v trase od křižovatky ulice Sokolovská - 1. Máje po technologickou
skříň u objektu společnosti SYNOT ICT Services, a.s. a ve změně výše nájmu z celkové
částky 7.632 Kč/rok + aktuální sazba DPH na celkovou částku 41.076 Kč/rok + aktuální sazba
DPH
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků p. č. 544/1 o výměře
517 m2, p. č. 544/2 o výměře 65 m2, p. č. 544/3 o výměře 286 m2 a p. č. 544/63 o výměře 64
m2, ze všech o celkové výměře 932 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti FINNO
invest s.r.o., Topolná č. p. 518, 687 11 Topolná, IČ 277 40 757; na dobu určitou do doby
majetkoprávního vypořádání formou úplatného nabytí staveb za celkovou částku 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH, nejdéle však do 31. 12. 2018; za účelem umístění 19 parkovacích míst,
příjezdové komunikace, obratiště, přístupového chodníku a zeleně v rámci plánované stavby
"bytový dům - Štěpnická č. p. 1167"
3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků p. č. 3164/73 o
výměře 658 m2, p. č. 3164/84 o výměře 2 m2 a p. č. 3164/86 o výměře 130 m2, vše o celkové
výměře 790 m2, vše v k. ú. Mařatice, manželům K. a Mgr. P. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; na dobu určitou do doby
majetkoprávního vypořádání formou úplatného nabytí staveb za celkovou částku 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH, nejdéle však do 31. 12. 2018; za účelem vybudování komunikace,
chodníků, zelených ploch a prodloužení veřejného osvětlení v rámci rozvoje lokality
Pastýrna-výstavba rodinných domů
4. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na částech pozemku p. č. 3164/73 o
výměře 22,50 m2 (části o výměrách 5,00 m2, 5,00 m2, 6,25 m2 a 6,25 m2) v k.ú. Mařatice,
manželům K. a Mgr. P. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ; na dobu určitou po dobu životnosti staveb rodinných domů; za účelem
vybudování vjezdů/sjezdů k plánovaným stavbám rodinných domů v lokalitě Pastýrna

5. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 653/33 o výměře
0,50 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti OMBRAZ s.r.o., Čermákova 1314/7,
Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 282 27 026; na dobu určitou po dobu životnosti budovy č. p. 17,
ulice Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 26/1 v k.ú. Uherské
Hradiště; za účelem změny fasády
6. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění přeložky vedení
VN dvěma zemními kabely v celkové délce 21 bm na částech pozemků p. č. 192/1 a p. č.
192/10, oba v k.ú. Sady, vymezené geometrickým plánem č. 885-612/2015, 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; jako
časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem; za jednorázovou
náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
7. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění kabelového
vedení VN v celkové délce 22 bm na částech pozemků p. č. 653/33, p. č. 1551 a p. č. 1552,
vše v k. ú. Uherské Hradiště, vymezené geometrickým plánem č. 2320-6026/2015, 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; jako
časově neomezené, které zaniká v případech stanovených zákonem; za jednorázovou náhradu
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
8. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (3
úseky STL plynovodu, 41 ks STL plynovodních přípojek, 4 ks HUP) na služebních
pozemcích uvedených v důvodové zprávě, v šíři věcného břemene 0,35 m na obě strany od
půdorysu potrubí, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401
17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupena RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 602 00 Brno, IČ 279 35 311; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH a 1 000 Kč/m2 (HUP) + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
9. 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 200 bm a 6 ks pilířových skříní do-na části pozemků st. p. č. 143/3 o celkové
výměře 1 m2, p. č. 2065/91 o celkové výměře 3098 m2 a p. č. 3157 o celkové výměře 45 m2,
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; jako časově neomezené, které zaniká v případech stanovených
zákonem; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH, 1 000 Kč/m2 (pilíř) +

aktuální sazba DPH
10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení vodoměrné šachty o
průměru 1200 mm (1,13 m2) do-na část pozemku p. č. 2065/91 o celkové výměře 3098 m2, v
k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování,
provádění oprav a údržby vodoměrné šachty pro budoucího oprávněného pana P. M. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; na dobu určitou po dobu životnosti stavby
rodinného domu, který je součástí pozemků st. p. č. 153/2 a st. p. č. 375, oba v k. ú. Mařatice;
za jednorázovou náhradu 1 000 Kč /m2 + aktuální sazba DPH
11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a
následné uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v
právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy-umístění
nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 12 bm do-na část pozemku p. č. 110/16 o
celkové výměře 612 m2 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; jako časově neomezené, které
zaniká v případech stanovených zákonem; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální
sazba DPH
12. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a provozování
vodovodního potrubí a 4 ks vodovodních přípojek na částech pozemků p. č. 137 v délce cca
110 bm, p. č. 139 v délce cca 46 bm, p. č. 254/1 v délce cca 2 bm a p. č. 655/1 v délce cca 10
bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na části pozemků za účelem
umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí pro budoucího
oprávněného společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 494 53 866; na dobu neurčitou; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH
II. uděluje
1. souhlas s umístěním sídla spolku "Občanské sdružení montessori Uherské Hradiště", Za
Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 014 79 989, na adrese Za Alejí 1072, 686 06
Uherské Hradiště
2. souhlas s umístěním sídla organizace ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s., ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, IČ 708 20 287, na adrese Na Morávce 293, 686 01
Uherské Hradiště
III. neuděluje
1. souhlas s umístěním sídla organizace ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s., ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, IČ 708 20 287, na adrese Městský úřad Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 561/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Vésky, který
je ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3 - Žižkov, IČ 040 84 063; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2; s tím, že město uhradí
správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku) a
daň z nabytí nemovitých věcí

2. budoucí převod a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3270 o
výměře 51 m2, k. ú. Mařatice; manželům Ing. H. a Ing. P. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; za kupní cenu 2000 Kč/m2; s tím, že
kupující uhradí správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
(kolkovou známku) a daň z nabytí nemovitých věcí
V. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod budovy č. p. 263, třída Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 378 v k.ú. Uherské Hradiště
2. budoucí převod a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3270 o
výměře cca 51 m2, k. ú. Mařatice; společnosti VINAŘSTVÍ ROCHŮZ s.r.o., Dlouhá 228,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 489 06 336
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
448/26/RM/2016 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí, a to plynovodu STL v délce
cca 9,30 bm, kanalizace v délce cca 2,60 bm, vodovodu v délce cca 0,30 bm a elektřiny v
délce cca 0,25 bm a napojení o výměře cca 55,00 m2 na nově budovanou komunikaci
umístěnou na pozemku p. č. 1013, vše na části pozemku p. č. 1685/2 v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Downtown Invest s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760
01 Zlín, IČ 031 07 001
2. nevzít zpět Výpověď z nájmu nebytových prostor týkající se pronájmu prostor č. 3.1 o
výměře 29,80 m2 (hala), č. 3.2 o výměře 4,50 m2 (šatna), č. 3.3 o výměře 4,10 m2 (šatna), č.
3.4 o výměře 13,00 m2 (WC ženy), č. 3.5 o výměře 13,00 m2 (WC muži), č. 3.6 o výměře
3,40 m2 (úklid), č. 3.7 o výměře 312,90 m2 (diskotéka), č. 3.8 o výměře 5,60 m2 (chodba), č.
3.9 o výměře 20,00 m2 (přípravna) a č. 3.10 o výměře 10,70 m2 (chodba), vše o celkové
výměře 417 m2, ve III. NP budovy č. p. 130, Prostřední ulice, Uherské Hradiště (Stará
radnice), která je součástí pozemku st. p. č. 153 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
towerclub s.r.o., Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice, IČ 020 42 967
II. uděluje
1. souhlas s umístěním zařízení staveniště o výměře cca 100 m2 v rámci stavby "Kněžpole rekonstrukce armaturní šachty výtlaku DN 500 u potoka Bůrava" na části pozemku p. č.
1478/10 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, společnosti Slovácké vodárny a kanalizace
a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, na dobu určitou po
dobu realizace stavby, nejdéle však do 31.07.2016
2. souhlas se zhodnocením majetku města za účelem modernizace systému elektrické požární
signalizace v budově č. p. 44, která je součástí pozemku p. č. 45, k.ú. Vésky, společnosti
PETRKLÍČ o. p. s., Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště - Vésky, IČ 269 28 060
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

450/26/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje
ke zveřejnění
1. výpůjčku částí pozemků p. č. 3236 o výměře cca 7 m2 a p. č. 3237 o výměře cca 20 m2,
oba v k. ú. Mařatice
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
449/26/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje
oddělené hlasování bodu III. 1. návrhu usnesení "Rada města schvaluje ke zveřejnění 1.
výpůjčku částí pozemků p. č. 3236 o výměře cca 7 m2 a p. č. 3237 o výměře cca 20 m2, oba v
k. ú. Mařatice"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
451/26/RM/2016 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku pozemku p. č. 856/2 o výměře 281 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
2. výpůjčku části pozemku p. č. 653/23 o výměře cca 1 m2 (základ) v k.ú. Uherské Hradiště
3. výpůjčku objektu č. 702 (veřejné WC), objektu č. 406 (trafostanice) umístěné na původním
pozemku p. č. 3304 (část o výměře 70 m2 - dle GP č. 2690-58/2015 nově vzniklá st. p. č.
2388) a stavebního objektu č. 303 (kanalizace splašková) umístěného na pozemcích přesně
specifikovaných v důvodové zprávě, vše v k. ú. Mařatice
4. pronájem části pozemku p. č. 796/2 v délce cca 1 bm v k.ú. Sady
5. směnu pozemku p. č. 3831/14 o výměře 65 m2 a části pozemku p. č. 4091 o výměře cca
316 m2 ve vlastnictví společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s., V Úzkých 1487, 686 04
Kunovice, IČ 255 44 047, vše o celkové výměře 381 m2 v k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště, za pozemek p. č. 675/54 o celkové výměře 6 m2, p. č. 685/32 o celkové výměře 108
m2, p. č. 686/26 o celkové výměře 121 m2, p. č. 693/9 o celkové výměře 119 m2, p. č. 694/6
o celkové výměře 39 m2, p. č. 696/105 o celkové výměře 33 m2, p. č. 696/106 o celkové
výměře 90 m2, p. č. 696/107 o celkové výměře 197 m2, p. č. 696/108 o celkové výměře 105
m2, p. č. 696/109 o celkové výměře 170 m2, vše o celkové výměře 988 m2 v k.ú. Míkovice
nad Olšavou, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 3002/96 o výměře cca 145 m2 v k.ú. Mařatice
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
452/26/RM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v Domě s
pečovatelskou službou, Rostislavova 488, Uherské Hradiště
I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 8 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou

službou, Rostislavova 488, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle usnesení Rady
města Uherské Hradiště č. 567/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 v následujícím pořadí:
1. Josefa Hejdová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Emilie Hanáková, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
453/26/RM/2016 Zpráva č.1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Zprávu č. 1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
454/26/RM/2016 Pomníky 1. a 2. světové války ve Véskách
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
investiční záměr opravy pomníků 1. a 2. světové války a jejich okolí v katastrálním území
Vésky a podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné
hroby poskytovanou Ministerstvem obrany.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
455/26/RM/2016 Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci výstavy
"Muzeum totalitních režimů v Uherském Hradišti"
I. schvaluje
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci za účelem přípravy a realizace výstavy s
pracovním názvem "Muzeum totalitních režimů v Uherském Hradišti" mezi městem Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, se sídlem
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 000 92 126, Klubem kultury Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 000
92 100 a spolkem Memoria - iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, z. s.,
se sídlem Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČ 228 75 069, dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
456/26/RM/2016 Úkon v insolvenčním řízení
I. souhlasí
v souvislosti s pohledávkou města ve výši 67.000 Kč (dluh ze soudního smíru - vrácení
příspěvku na koupi motorového vozidla) s navrženým způsobem zpeněžení hodnot určených
k zajištění pohledávky v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod

sp.zn. KSBR 52 INS 23312/2014 i za nižší nabídkovou cenu dle přílohy a pověřuje starostu
případnými dalšími úkony ve věci.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
457/26/RM/2016 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a nečlenů zastupitelstva města
I. doporučuje zastupitelstvu města
zrušit
usnesení č. 49/4/ZM/2015 ze dne 13.4.2015 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města ke dni 31.1.2016.
II. doporučuje zastupitelstvu města
stanovit
1. měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
takto:
Funkce
člen/členka ZM
928 Kč
člen/členka RM
2719 Kč
předseda/předsedkyně výboru/komise
1833 Kč
člen/členka komise pro nakládání s majetkem města
1269 Kč
člen/členka výboru a ostatních komisí
469 Kč
2. že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z uvedeného výčtu: člena zastupitelstva města,
člena rady města, předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo komise, člena komise pro
nakládání s majetkem města) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne
jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě II.1,
3. že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a funkce člena rady
města budou poskytovány od 1.2.2016,
4. že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude
odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení slibu,
5. měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty v maximální výši v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v
platném znění. Součet měsíčních odměn při souběhu funkcí dle bodu II. 2. se v tomto případě
neuplatní.
III. doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout
o poskytnutí měsíčních odměn pro členy výboru zastupitelstva města - nečleny zastupitelstva
města ve výši 469 Kč.

IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. poskytnutí měsíčních odměn pro předsedy komisí rady města - nečleny zastupitelstva města
ve výši 1833 Kč,
2. poskytnutí měsíčních odměn pro členy komisí rady města - nečleny zastupitelstva města ve
výši 469 Kč.
V. doporučuje zastupitelstvu města
stanovit
1. že měsíční odměna nečlenům zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise, člena
výboru, člena komise bude náležet od 1.2.2016,
2. že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
nebo jmenování do funkce (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení nebo jmenování do této funkce. Toto ustanovení se
vztahuje na neuvolněné členy zastupitelstva města i nečleny zastupitelstva města.
3. Že v případě nepřítomnosti předsedy výboru či předsedy komise na zasedání náleží odměna
ve výši stanovené pro předsedu zastupujícímu členu výboru či komise, který jednání řídí.
Odměna nepřítomnému předsedovi poskytnuta nebude.
4. Že v případě, že se člen komise či výboru - nečlen zastupitelstva města v daném
kalendářním měsíci jednání komise či výboru nezúčastní, nebo v případě, že se komise či
výbor nebude tento měsíc konat, odměna za tento kalendářní měsíc členu komise či výboru
nebude poskytnuta.
5. Že odměna za výkon funkce dle výše stanovených podmínek je poskytována za činnost ve
výboru finančním, výboru kontrolním, komisi architektury a regenerace MPZ, komisi pro
bydlení, komisi cestovního ruchu a prezentace města, komisi finanční, komisi kulturní, komisi
pro nakládání s majetkem města, komisi pro rozvoj města a strategické plánování, komisi
sociální a zdravotní, komisi sportovní, komisi pro vzdělávání, komisi životního prostředí,
komisi pro dopravu, komisi pro informační a komunikační technologie, Místní komisi
Jarošov, Místní komisi Mařatice, Místní komisi Míkovice, Místní komisi Sady, Místní komisi
Vésky, Místní komisi Štěpnice a Místní komisi Rybárny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
458/26/RM/2016 Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016 prostřednictvím
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "Rekonstrukce sportovního areálu
sídliště Mojmír", se spolufinancováním akce do výše 40 % způsobilých výdajů, tj. až 10.443,5
tis. Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

459/26/RM/2016 Příprava X. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
X. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 25. ledna 2016 v 15:00 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program X. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení a schválení programu ZM
2. Investiční záměr rekonstrukce sportovního areálu na sídlišti Mojmír - schválení
podání žádosti o dotaci
3. Investiční záměr opravy pomníku I. a II. sv. války ve Véskách - schválení
podání žádosti o dotaci
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a nečlenů zastupitelstva města
5. Závěr

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

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta města

