PŘEHLED USNESENÍ
56. schůze Rady města
konané dne 11.1.2021
804/56/RM/2021 Zahájení a schválení programu 56. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
program 56. schůze rady města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
805/56/RM/2021 Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ v Uherském
Hradišti
I. Rada města bere na vědomí
studii Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ v Uherském Hradišti,
zpracovanou ČVUT v Praze, Fakultou dopravní.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
806/56/RM/2021 Informace o analytických částech Koncepce rozvoje a řízení kultury, Strategie
rozvoje kulturních a kreativních průmyslů a Koncepce rozvoje cestovního ruchu
I. Rada města bere na vědomí
informaci o analytických částech strategických dokumentů zpracovávaných v rámci projektu Hradiště
chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské
Hradiště:
1. Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti,
2. Strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Uherském Hradišti,
3. Koncepci rozvoje cestovního ruchu v Uherském Hradišti.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
807/56/RM/2021 Informace o analytické části Koncepce rozvoje a řízení sportu v Uherském Hradišti
I. Rada města bere na vědomí
informaci o analytické části strategického dokumentu Koncepce rozvoje a řízení sportu v Uherském
Hradišti pořizovaného v rámci projektu Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících
strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
808/56/RM/2021 Informace o analytické části Informační strategie města Uherské Hradiště
I. Rada města bere na vědomí
informaci o analytické části strategického dokumentu Informační strategie města Uherské Hradiště
pořizovaného v rámci projektu Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií
k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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809/56/RM/2021 Změna platů ředitelů škol a školského zařízení od 01.01.2021
I. Rada města schvaluje
změnu platu ředitelce/řediteli příspěvkové organizace:
1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Větrná 1063, IČ 704 36 169,
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o., se sídlem Uherské Hradiště, Za Alejí 1072,
IČ 704 36 177,
3. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Sportovní 777, IČ 704 35 651,
4. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ 704 36 070,
5. Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, p.o., se sídlem Uherské
Hradiště- Mařatice, 1. máje 55, IČ 709 93 343,
6. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o., se sídlem
Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, IČ 709 93 327,
7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, IČ 709 93 360,
8. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Purkyňova 494, IČ 750 89 602,
dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
810/56/RM/2021 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města neschvaluje
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 délce cca 82 bm do-na části pozemků p. č. 2064/1,
p. č. 3010/28 a p. č. 3845, vše v k.ú. Mařatice, včetně práva provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, pro oprávněnou společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených
zákonem
2. 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 1 ks pilíře do-na část pozemku p. č. 3010/22 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 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 1 000 Kč/m2 (pilíř) + aktuální sazba DPH, jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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811/56/RM/2021 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 252/2 o výměře 10,5 m2
a na část pozemku p. č. 254/1 o výměře 4,5 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
společnosti ZEND s.r.o., Pivovarská 256, 686 01 Uherské Hradiště-Jarošov, IČ 255 96 331, s výší
nájmu 100 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za
účelem vybudování části zpevněné plochy včetně výměny stávajícího oplocení a současně
uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace části zpevněné plochy pro
parkování na částech pozemků p. č. 252/2 a p. č. 254/1 včetně výměny stávajícího oplocení na
části pozemku p. č. 252/2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a s odnětím pozemku
p. č. 252/2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště ze Zemědělského půdního fondu
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2011/530/SMM ze dne 13.07.2011, týkající se
výpůjčky části pozemku p. č. 254/1 o výměře 14 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a společností ZEND s.r.o., Pivovarská 256, 686 01 Uherské Hradiště-Jarošov, IČ 255 96 331,
spočívajícího ve změně rozsahu předmětu výpůjčky, a to tak, že nová výměra je 13 m2
a v rozšíření účelu o umístění hliníkové brány a současně uděluje souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem umístění hliníkové brány včetně výměny stávajícího oplocení na části
pozemku p. č. 254/1 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
3. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 3061/19 o výměře
23 m2 a na části pozemku p. č. 3061/1 o výměře 44 m2 a o výměře 15 m2, oba v k.ú. Mařatice,
společnosti FINNO invest s.r.o., se sídlem č. p. 518, 687 11 Topolná, IČ 277 40 757, na dobu
určitou dvou let ode dne zahájení stavby "Novostavba rezidence TŘIDOMY", za účelem
vybudování chodníku (komunikace pro pěší) a dočasného vjezdu/sjezdu a současně uděluje
souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace chodníku (komunikace pro pěší)
a dočasného vjezdu/sjezdu na částech pozemků p. č. 3061/19 a p. č. 3061/1, oba v k.ú. Mařatice
a s odnětím části pozemku p. č. 3061/1 v k.ú. Mařatice ze Zemědělského půdního fondu
4. pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 653/19 o výměře 29 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, panu Jusufu Aliimu, Nádražní 30, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 036 67
243, s výší nájmu dle ceníku pro venkovní posezení schváleného usnesením Rady města
č. 922/55/R/2009 ze dne 17.03.2009, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem
umístění a provozování venkovního posezení před cukrárnou AIDA, která je umístěna v budově
č. p. 30, Nádražní, Uherské Hradiště a současně uděluje souhlas se stavebním záměrem umístit
venkovní posezení na zvýšené podium dle situace uvedené v Příloze č. 1, za předpokladu
dodržení podmínek Útvaru městského architekta ze dne 17.12.2020
5. uzavření Dohody o náhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 653/19 o výměře 29 m2
v k.ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Jusufem Aliim, Nádražní 30, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 036 67 243, celková výše náhrady za období od 24.11.2020 do 17.01.2021 činí 1 595 Kč
a byla stanovena dle ceníku pro venkovní posezení schváleného usnesením Rady města
č. 922/55/R/2009 ze dne 17.03.2009
6. prominutí smluvní pokuty za období od 01.01.2021 do 17.01.2021, dle čl. V. odstavce 3. Nájemní
smlouvy 2020/0424/SMM/SP, ve výši 8 500 Kč, panu Jusufu Aliimu, Nádražní 30, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 036 67 243, za podmínky, že do 17.01.2021 bude předmět nájmu vyklizen nebo bude
uzavřena nová nájemní smlouva
II. Rada města uděluje
1. souhlas s provedením stavebních úprav prostor č. 1.17 a č. 1.20, umístěných v I. NP budovy
č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5
v k.ú. Mařatice, spočívajících v odbourání SDK příčky oddělující prostory č. 1.17 a č. 1.20, dle
projektové dokumentace zpracované Ing. M░░░░ H░░░░ z 11/2020, Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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812/56/RM/2021 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 1785 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0167/SMM ze dne 19.05.2016, týkající se
výpůjčky části pozemku p. č. 546/1 o výměře 16 m2 (původně část pozemku p. č. 546/3 o výměře
16 m2) v k.ú. Vésky, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní Ing. J░░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , spočívajícího ve změně čl. II. Ujednání o výpůjčce, a to v rozšíření předmětu výpůjčky
z původní výměry 16 m2 na novou výměru 47 m2, a dále ve změně čl. III. Podmínky výpůjčky,
a to odst. 1. - rozšíření účelu výpůjčky o umístění zpevněné plochy na části pozemku p. č. 546/1
v k.ú. Vésky a odst. 2. - změna doby určité po dobu životnosti stavby rodinného domu na pozemku
p. č. 415/2 v k.ú. Vésky, na dobu určitou do doby, než bude město Uherské Hradiště předmět
výpůjčky potřebovat za účelem rekonstrukce uličního koridoru ulice Za Hřištěm, Uherské HradištěVésky, umístění veřejného infrastrukturního vedení, nebo za účelem realizace jiného investičního
záměru a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem umístění zpevněné plochy na části
pozemku p. č. 546/1 v k.ú. Vésky
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 325/124 o celkové výměře 335 m2 v k.ú. Mařatice
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
813/56/RM/2021 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 1, o velikosti 3+kk,
výměře 85,67 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 208, ul. L. Janáčka, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p. č. 279, k ú. Uherské Hradiště,
minimální výše
nájemného 70 Kč/m2/měsíc, jistota ve výši trojnásobku měsíční výše nájemného (bez služeb
spojených s bydlením), s každoročním zvyšováním nájemného z bytu o průměrnou roční míru
inflace, dle Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
814/56/RM/2021 Smlouva o podmínkách zajištění veřejné technické a dopravní infrastruktury
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy mezi Ing. M░░░░ ░░░░ ░░░ a Ing. M░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ a městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy jsou podmínky zajištění chybějící veřejné technické a dopravní infrastruktury pro
stavbu rodinného domu v k.ú. Sady.
[Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
815/56/RM/2021 Změna v odborné komisi rady města
I. Rada města jmenuje
paní Mgr. Libuši Pavlicovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , členkou Místní komise
Štěpnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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