PŘEHLED USNESENÍ
8. schůze Rady města
konané dne 31.3.2015

129/8/RM/2015 Rozpočtové opatření města č. 03/2015 a 04/2015
I. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 03/2015 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2015 se zvyšují o 3 121,3 tis. Kč.
2. Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Celkový rozpočet organizace na rok
2015, jíž se změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1
3. Příspěvkové organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, IČO 71234187, Uherské
Hradiště, Stonky 860, odpisový plán na rok 2015 tak, že odpisy ve výši 104 448 Kč se mění
na hodnotu 89 928 Kč.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí
350, IČO 70436070, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, pořízení šatních skříněk v
hodnotě 700 tis. Kč, hrazených z prostředků příspěvkové organizace, za podmínek dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
5. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, IČO 70435651,
Uherské Hradiště, Sportovní 777, pořízení konvektomatu v hodnotě 395 tis. Kč, hrazeného
z investičního fondu příspěvkové organizace, za podmínek dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
6. Příspěvkové organizaci Aquapark Uherské Hradiště, IČO 72063904, Uherské Hradiště,
Sportovní 1214, pořízení vodní atrakce a přestavbu vč. vybavení gastronomických středisek v
hodnotě 400 tis. Kč, hrazených z prostředků příspěvkové organizace, za podmínek dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
7. Okresní agrární komoře pro okres Uherské Hradiště, IČO 49434438, Uherské Hradiště,
Svatoplukova 346, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč na VIII. ročník soutěže
TOP Víno Slovácka 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Paní Heleně Křiváčkové, Uherské Hradiště, Větrná 1037, poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 10 000 Kč na účast na závodech handicapovaných sportovců a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
9. Územní skupině IPA č. 210, IČO 69749817, Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, účelově určené na zhotovení dresů pro
fotbalový tým mezinárodní policejní asociace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
II. souhlasí
1. s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, IČ 70993360, Základní a Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Větrná 1063, IČ 70436169, Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 70436177,
Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště, 1. máje 55, IČ 70993343, dle přílohy
důvodové zprávy.

III. doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 03/2015, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 04/2015 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na
rok 2015 má tuto skladbu: viz příloha 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 občanskému sdružení "Kunovjan", IČO 62831585, Kunovice, Záchalupčí 952,
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč na Mezinárodní dětský festival "Kunovské
léto" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
6. Nevyhovět žádosti FC Slovácko z.s., IČ 22761209, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště,
ze dne 20.1.2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na rekonstrukci Městského fotbalového
stadionu M. Valenty z důvodu realizace výdajů na uvedený účel ve výši 10 000 tis. Kč již
v minulých letech, z toho 5 004,4 tis. Kč formou dotace žadateli v roce 2014.
7. Schválit REC Group s.r.o., IČO 25548034, Staré Město, Brněnská 1372, poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, účelově určené na pořádání 8. ročníku akce "DEN
ZEMĚ" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Schválit spolku AUXIMA, IČO 22748351, Staré Město, Nerudova 1520, poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, účelově určené na pořádání festivalu "Prolínání 2015"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
130/8/RM/2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. Schválit Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků
města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy.
2. Schválit vzor žádosti pro poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků
města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy.
3. Schválit vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy.
4. Schválit Pravidla pro:
a) poskytování dotací z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
b) poskytování dotací z Fondu životního prostředí
c) poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání
d) poskytování dotací z Fondu sportu
e) poskytování dotací z Fondu kultury
f) poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu
g) poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
h) poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení

dle přílohy.
5. Schválit Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na rok 2015:
a) pro obnovu historické architektury
b) pro životní prostředí
c) pro mládež a vzdělávání
d) pro sport
e) pro kulturu
f) pro cestovní ruch
g) pro sociální pomoc a prevenci
h) pro návratné finanční výpomoci v oblasti bydlení
dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
131/8/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového
kabelového vedení NN v délce cca 75 bm a 1 ks pilíře do-na částech pozemku p. č. 154/2 v k.
ú. Míkovice nad Olšavou, 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
oprávněného 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 (pilíř) + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká v případech
stanovených zákonem
2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení
VN a NN v celkové délce 212 bm do-na částech pozemků p. č. 544/61, p. č. 544/115, p. č.
544/116, p. č. 544/117, p. č. 544/119, p. č. 544/120, p. č. 544/131, p. č. 544/132, p. č.
544/133, p. č. 544/137, p. č. 544/144, p. č. 544/235, p. č. 544/246, vše v k. ú. Uherské
Hradiště (vymezeného geometrickým plánem č. 2236-579/2014), 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 oprávněného 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
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení vodovodního potrubí do-na části pozemků p. č. 2057/4 v délce cca 7 bm, p. č. 3023/52

v délce cca 19 bm a p. č. 3023/53 v délce cca 2 bm, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu
a vjezdu na pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby
vodovodního potrubí, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou
290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení splaškové kanalizace do-na části pozemků p. č. 2057/4 v délce cca 7 bm a p. č.
3023/52 v délce cca 19 bm a dešťové kanalizace do-na části pozemků p. č. 2057/4 v délce
cca 7 bm a p. č. 3023/52 v délce cca 61 bm, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu
na pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby splaškové, dešťové
kanalizace, pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 494 53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v celkové délce cca 29 bm na
části pozemků p. č. 2057/2 v délce cca 5 bm, p. č. 3023/50 v délce cca 13 bm, p. č. 3023/66 v
délce cca 8 bm a p. č. 3023/85 v délce cca 3 bm, vše v k. ú. Mařatice, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, 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, 657 02 Brno, IČ 279 35 311; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
6. odpověď na dopis č. j. 12224/15 ze dne 16.02.2015 ve věci: "Proplacení zastavených
pozemků městem Uherským Hradištěm podle § 6 OSŘ (analýza skutečností) a § 3 OZ (dobré
mravy)"; dle návrhu odpovědi uvedené v důvodové zprávě
II. ruší
1. usnesení RM č. 466/30/RM/2011 ze dne 20.12.2011 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 151/10 o výměře 12,1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ 440 12 373; s výší nájmu
10.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem vybudování krytého vozíkového stání pro zákazníky
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
132/8/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/68/SMM uzavřené dne 25.01.2010
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 (půjčitel) a společností SYNOT REAL ESTATE, k. s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 Libeň, IČ 262 21 276 (vypůjčitel), týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 1458/1 o výměře
636 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. I. Úvodní ustanovení odst. 2. a
čl. II. Ujednání o výpůjčce - změna předmětu výpůjčky z výměry 636 m2 na výměru 921,70
m2 (zpevněné plochy kolem objektu Tržnice - 106,70 m2; nový chodník - 217,00 m2;
obslužná (zadní) komunikace - 379,00 m2; zatravněné plochy, veřejná zeleň - 219,00 m2) a
ve změně čl. III. Podmínky výpůjčky odst. 1. - změna účelu výpůjčky (využití části pozemku
za účelem vybudování chodníku, místní komunikace, zpevněných ploch a zatravněných
ploch) a odst. 2. - změna doby výpůjčky do doby bezúplatného převodu stavby chodníku,
místní komunikace, zpevněných ploch a zatravněných ploch do vlastnictví města Uherské
Hradiště, nejdéle však do 31.12.2018

II. uděluje
1. souhlas Základní škole a mateřské škole Čtyřlístek s.r.o., Studentské náměstí 1531, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 253 49 520 s provedením technických a stavebních úprav prostor v
budově č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č.
520/5 v k. ú. Mařatice s tím, že veškeré úpravy budou odsouhlaseny odborem APR Městského
úřadu v Uherském Hradišti a s podmínkou, že Základní škola a mateřské škola Čtyřlístek
s.r.o. v případě jakéhokoli zhodnocení předmětu nájmu nebude požadovat po pronajímateli při
skončení nájmu vyrovnání podle míry jeho zhodnocení
III. ruší
1. usnesení RM č. 71/4/RM/15 ze dne 27.01.2015 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem prostor sloužících podnikání č. 2.20 (kancelář) o výměře 30,60 m2, č. 2.21 (sklad) o
výměře 7,47 m2, č. 2.21a (sprcha) o výměře 1,62 m2, č. 2.21b (WC) o výměře 3,42 m2, č.
2.21c (sklad) o výměře 3,60 m2 a č. 2.22 (kancelář) o výměře 35,06 m2, vše o celkové
výměře 81,77 m2, vše ve II. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k. ú. Mařatice, Základní škole a mateřská škole
Čtyřlístek s.r.o., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 253 49 520; s výší
nájmu 264 Kč/m2/rok/prostor, stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy
plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o
aktuální sazbu DPH a za movitý majetek 10.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ukončením vždy k datu 30.06.; za účelem
provozování základní a mateřské školy a činností s tím souvisejících (ředitelna a sekretariát
ZŠ a MŠ)
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod části pozemku původní p. č. 3060/31 o výměře 4 m2 (dle GP č. 2653-27/2015 se
jedná o díl "b" o výměře 4 m2) a části pozemku původní p. č. 437/143 o výměře 13 m2 (dle
GP č. 2653-27/2015 se jedná o díl "a" o výměře 13 m2), sloučením dílu "a" a dílu "b" vznikla
nová p. č. 437/203 o celkové výměře 17 m2, vše v k. ú. Mařatice, panu Z. Z. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí náklady na vypracování GP a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí (kolkovou známku)
2. převod části pozemku původní p. č. 653/24 o výměře 16 m2 (dle GP č. 2266-9/2015 nově
vzniklá p. č. 653/101 o celkové výměře 16 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti SYNOT
REAL ESTATE, k. s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 262 21 276; za kupní cenu
ve výši 1.500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, tedy
náklady na vypracování GP, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
133/8/RM/2015 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne
01.12.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a paní M. J. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 155,62 m2 v I. NP budovy č. p. 24, ulice
Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 36 v k. ú. Uherské Hradiště;
spočívajícího v rozšíření předmětu nájmu o prostor č. 1.16 o výměře 14,96 m2 v I. NP budovy
č. p. 24, ulice Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 36 v k. ú.

Uherské Hradiště
2. pronájem pozemků p. č. 268/1 o celkové výměře 59 106 m2, p. č. 268/2 o celkové výměře
35 781 m2, p. č. 268/3 o celkové výměře 11 028 m2, p. č. 268/4 o celkové výměře 3 809 m2, p.
č. 268/6 o celkové výměře 4 750 m2, p. č. 268/10 o celkové výměře 19 899 m2, p. č. 268/11 o
celkové výměře 15 395 m2, p. č. 268/12 o celkové výměře 11 610 m2, p. č. 282/12 o celkové
výměře 15 960 m2 a p. č. 282/37 o celkové výměře 9 121 m2, vše o celkové výměře 186 459
m2, vše v k. ú. Mistřice I.
3. výpůjčku části pozemku p. č. 974/3 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. výpůjčku části pozemku p. č. 1307/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
5. výpůjčku částí pozemků p. č. 3058/3, p. č. 3058/46, p. č. 3058/45, p. č. 3058/30, p. č.
3058/18, p. č. 3058/19, p. č. 3058/4 a p. č. 3060/7, ze všech o celkové cca 1 410 m2, vše v k.
ú. Mařatice
6. převod pozemků p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2, p.
č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č.
3016/56 o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.
ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře
118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vše o celkové výměře cca 12 766 m2, s
Podmínkami k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště,
Mařatice - Jarošov, ul. U Řeky, které jsou uvedeny v důvodové zprávě
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. směnu pozemků p. č. 508/3 o celkové výměře 1 533 m2, p. č. 508/4 o celkové výměře 711
m2, p. č. 508/7 o celkové výměře 6 m2, p. č. 511/2 o celkové výměře 1 942 m2, p. č. 511/3 o
celkové výměře 451 m2 a p. č. 511/5 o celkové výměře 250 m2, vše o celkové výměře 4 893
m2, vše v k. ú. Vésky, vše ve vlastnictví pana M. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a paní M. B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , za pozemek p. č. 3013/45 o celkové výměře 820 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
2. směnu pozemků p. č. 508/3 o celkové výměře 1 533 m2, p. č. 508/4 o celkové výměře 711
m2, p. č. 508/7 o celkové výměře 6 m2, p. č. 511/2 o celkové výměře 1 942 m2, p. č. 511/3 o
celkové výměře 451 m2 a p. č. 511/5 o celkové výměře 250 m2, vše o celkové výměře 4 893
m2, vše v k. ú. Vésky, vše ve vlastnictví pana M. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a paní M. B. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , za část pozemku p. č. 3013/29 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
134/8/RM/2015 Nakládání s bytovým fondem
I. schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
4, o velikosti 1+1, výměře 44,60 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 1277, ul.
Štefánikova, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 721/4, k. ú. Uherské
Hradiště, výše nájemného 36,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 3.500,Kč, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. D.F. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

2. R.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, o velikosti 1+kk, výměře
26,69 m2, umístěný v I. NP bytového domu č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 2169, k. ú. Uherské Hradiště, výše nájemného 45,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 4.804,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. H.Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2. R.M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, o velikosti 1+1, výměře
30,25 m2, umístěný ve III. NP bytového domu č.p. 744, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 930/1, k. ú. Uherské Hradiště, výše nájemného 45,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 5.445,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. R.L ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. I.H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 1+1, výměře
30,25 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 745, ul. J. Žižky, Uherské Hradiště, který
je součástí pozemku st. p. č. 929, k. ú. Uherské Hradiště, výše nájemného 45,- Kč/m2/měsíc
podlahové plochy (výměry), výše jistoty 5.445,- Kč, dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě, v tomto pořadí:
1. J.Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. B.Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
5. Zachování současného znění Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
135/8/RM/2015 Dohoda o finančním vyrovnání
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o finančním vyrovnání mezi společností Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.,
IČ 49453866, se sídlem Za Olšávkou 290, PSČ 686 01 Uherské Hradiště a městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, dle
přílohy.
Předmětem dohody je způsob vzájemného finančního vyrovnání DPH mezi smluvními
stranami navazující na uzavření smlouvy o upsání akcií. Podmínkou uzavření této dohody je
schválení smlouvy o upsání akcií Zastupitelstvem města Uherské Hradiště a schválení

usnesení o zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
136/8/RM/2015 Smlouva o upsání akcií
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ
49453866, se sídlem Za Olšávkou 290, PSČ 686 01 Uherské Hradiště a městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, dle
přílohy. Podmínkou uzavření této smlouvy je schválení usnesení o zvýšení základního
kapitálu představenstvem společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
137/8/RM/2015 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací
I. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a společností Dat, s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti, ul.
Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01, IČ 25521233, DIČ CZ 25521233, dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí internetového připojení za výhodnějších podmínek (vyšší
objem dat za nižší cenu) pro správu pohřebišť. Cena plnění je 250,00 Kč bez DPH za
měsíc, 303,00 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
138/8/RM/2015 Smlouva o udělení licence k užití produktů IS Radnice VERA
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o udělení Licence k užití formou nájmu a podpoře provozu Programového
vybavení Radnice VERA číslo SWRp/15/69 mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a
VERA, spol. s r.o., IČ 62587978, DIČ CZ62587978, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2,
PSČ 160 00, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí licencí 3 produktů IS Radnice VERA, a to Rozhraní ZR
eSIR, Rozhraní Nespolehliví plátci a Výkazy, do 31.12.2015, tj. do doby ukončení realizace
projektu "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Uherské Hradiště
Cena plnění za období 1.1.2015 do 31.12.2015 je 50 724 Kč bez DPH, 61 376 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
139/8/RM/2015 Dodatek ke smlouvě s ČSAD o zajištění městské hromadné dopravy

I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č.45, kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné
dopravy jako veřejné služby na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město
uzavřená dne 16.2.1994 mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a ČSAD BUS Uherské Hradiště
a.s., IČ 27752968, DIČ CZ27752968, se sídlem Uherské Hradiště, Malinovského 874, 686 19,
a to dle přílohy.
Předmětem dodatku č. 45 je úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2015 ve
výši
1.314.450 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
140/8/RM/2015 Smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, DIČ CZ70891320, se sídlem
Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 76190 ve výši 2.526.600 Kč, který je součinem částky 100,Kč jako příspěvku na jednoho obyvatele a počtu obyvatel města Uherské Hradiště a který je
určen na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou, a uzavření veřejnoprávní smlouvy v podobě dodatku č.2 ke smlouvě
č.O/0078/2010/DOP uzavřené dne 07.06.2010.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, DIČ CZ70891320, se
sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 76190 ve výši 1.750.000 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 2015, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle návrhu v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
141/8/RM/2015 Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva
města Uherské Hradiště
I. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města
Uherské Hradiště dle návrhu člena zastupitelstva města Ing. Antonína Sedi v důvodové
zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
142/8/RM/2015 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a nečlenů zastupitelstva města
I. doporučuje zastupitelstvu města

zrušit
usnesení č. 4/1/ZM/2014 ze dne 10. 11. 2014 o rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva města
II. doporučuje zastupitelstvu města
stanovit
1. měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
takto:
Funkce
člen/členka ZM
901 Kč
člen/členka RM
2640 Kč
předseda/předsedkyně výboru/komise
1780 Kč
člen/členka komise pro nakládání s majetkem města
1232 Kč
člen/členka výboru a ostatních komisí
455 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 14. 4. 2015
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. Odměna bude poskytována od 14. 4. 2015. 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 455 Kč.
IV. doporučuje zastupitelstvu města
schválit
1. poskytnutí měsíčních odměn pro předsedy komisí rady města - nečleny zastupitelstva
města, ve výši 1780 Kč.
2. poskytnutí měsíčních odměn pro členy komisí rady města - nečleny zastupitelstva města, ve
výši 455 Kč.
V. doporučuje zastupitelstvu města

stanovit
1. že měsíční odměna nečlenům zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru, člena komise bude náležet ode dne zvolení do této funkce.
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 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 komise Rybárny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
143/8/RM/2015 Návrh zástupců města do orgánů společností s majetkovou účastí města
I. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Za Olšávkou 290,
Uherské Hradiště - Sady 686 01, IČ 49453866 starostu Ing. Stanislava Blahu, trvale bytem
░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště 686 06, nar. dne ░░░░ ░░ jako zástupce města Uherské
Hradiště do jejího představenstva.
II. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout společnosti HRATES a.s., se sídlem Průmyslová 1153, Uherské Hradiště 686 01,
IČ 25565516
1. odvolání pana Ing. Stanislava Blahy, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště 686
06, nar. dne ░░░░ ░░ z funkce člena jejího představenstva,
2. odvolání pana PhDr. Jaroslava Mikulíka, trvale bytem ░░░░ ░░░░ Uherské Hradiště 686
05, nar. dne ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
3. odvolání pana Lubomíra Magdálka, trvale bytem: ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště, nar.
dne ░░░░ ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
4. pana Ing. Františka Rochovanského, trvale bytem ░░░░ ░░ , Uherské Hradiště 686 01,
nar. dne ░░░░ ░░ jako zástupce města Uherské Hradiště do jejího představenstva,
5. pana Jana Zapletala, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště 686 01, nar. dne

░░░░ ░░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady,
6. pana Františka Prachmana, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště 686 06, nar. dne
░░░░ ░░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady,
III. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout společnosti CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572, Uherské Hradiště 686 01, IČ
63472163
1. odvolání pana Ing. Zdeňka Procházky, trvale bytem ░░░░ ░░░ , Uherské Hradiště Míkovice 686 04, nar. dne ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
2. pana Mgr. Radovana Jančáře, trvale bytem ░░░░ ░░░ , Uherské Hradiště 686 01, nar.
den ░░░░ ░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady.
IV. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout společnosti EDUHA, s.r.o., se sídlem Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště Mařatice 686 01, IČ 27680657
1. odvolání pana Květoslava Tichavského, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Uherské
Hradiště 686 01, nar. dne ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
2. odvolání pana Mgr. Evžena Uhra, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště 686 01,
nar. dne ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
3. odvolání pana PhDr. Iva Frolce, trvale bytem░░░░ ░░ , Uherské Hradiště - Vésky 686
01, nar. dne ░░░░ ░░░░ ░ z funkce člena její dozorčí rady,
4. pana Františka Elfmarka, DiS., trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště Míkovice 686 04, nar. dne ░░░░ ░░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí
rady.
5. pana Ing. Zdeňka Procházku, trvale bytem░░░░ ░░░ , Uherské Hradiště - Míkovice 686
04, nar. dne ░░░░ ░░░░ ░ jako zástupce města Uherské Hradiště do její dozorčí rady,
6. paní PhDr. Blanku Rašticovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Uherské Hradiště 686
01, nar. dne ░░░░ ░░ jako zástupkyni města Uherské Hradiště do její dozorčí rady.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
144/8/RM/2015 Nařízení č. 3/2015, kterým se vydává tržní řád
I. vydává
s účinností od 17. 4. 2015 Nařízení města č. 3/2015, kterým se vydává tržní řád.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
145/8/RM/2015 Nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem ze staveb vybudovaných
městem Uherské Hradiště - návrh postupu
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
postup nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem ze staveb vybudovaných městem
Uherské Hradiště, takto:
1. o nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem ze staveb bude v orgánech města
rozhodováno vždy tehdy, pokud bude součástí programu rady nebo zastupitelstva

rozhodování o návrhu rozpočtu nebo o jeho změně;
2. orgány města budou rozhodovat o:
•
•
•

schválení výstavby konkrétní nemovité věci
nabytí vlastnického práva nemovité věci vzniklé z této výstavby
zajištění výstavby této nemovité věci, kdy bude zastupitelstvo města ukládat
radě města zajistit provedení konkrétní výstavby;

3. přílohou návrhu usnesení při schvalování nabytí vlastnického práva k nemovité věci bude
důvodová zpráva týkající se majetkoprávních vztahů a tabulka specifikující jednotlivou
výstavbu (Příloha č.1, 2);
4. po realizaci výstavby bude orgánům města předložen skutečný stav nabyté nemovité věci v
členění typ, rozsah, katastrální území, parcelní číslo pozemku a skutečné náklady.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
146/8/RM/2015 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Revitalizace veřejných prostranství Pod
Svahy
I. ruší
1. Usnesení č. 82/4/RM/2015 ze dne 27.1.2015, kterým byl schválen výsledek zadávacího
řízení na stavební práce pod názvem "Revitalizace veřejných prostranství Pod
Svahy" provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, otevřené podlimitní řízení., z důvodu nového posouzení kvalifikace dodavatelů.
II. schvaluje
1. vyloučení uchazečů
•
•
•

CGM Morava s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ:28962265
SVS - CORRECT, spol. s r.o., 687 12 Bílovice 12, IČ:25513141
společná nabídka více dodavatelů - SMO a.s., Zlínska 172, 765 02 Otrokovice,
IČ:42339839 a REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou,
IČ:26863057

z další účasti v zadávacím řízení na stavební práce "Revitalizace veřejných prostranství Pod
Svahy" provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, otevřené řízení, neboť nesplnili kvalifikaci.
2. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Revitalizace veřejných
prostranství Pod Svahy" provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, otevřené řízení. Vybraný uchazeč: Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
10 - Strašnice, IČ: 43005560, s nabídkovou cenou 13.190.073 Kč bez DPH, 15.959.988 Kč
včetně DPH.
3. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vybraným dle bodu II.2. tohoto usnesení, Porr a.s.,
IČ: 43005560 , v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
III. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků k uzavřené smlouvě s vybraným uchazečem
dle bodu II.3 tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

147/8/RM/2015 Přírodní amfiteátr Parku Rochus - uzavření Dohody o provedení montáže
vodovodní přípojky
I. schvaluje
uzavření Dohody o provedení montáže vodovodní přípojky ev. č. 351115713 mezi městem
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471,
DIČ: CZ00291471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Za Olšávkou
290, 686 01 Uherské Hradiště - Sady, IČ: 49453866, DIČ: CZ49453866.
Předmětem dohody je montáž přípojky vody pro nově zřizované odběrné místo Parku Rochus
pro dodávku pitné vody. Předběžné náklady za zřízení přípojky ve výši 20.000,- Kč bez DPH
hradí zhotovitel stavby, tj. CGM Morava s.r.o.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
148/8/RM/2015 Přírodní amfiteátr Parku Rochus - uzavření Smlouvy o dodávce vody a
odvádění odpadních vod
I. schvaluje
uzavření Smlouvy č. SML-2015-100-000322/2058 o dodávce vody a odvádění odpadních vod
mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:
00291471, DIČ: CZ00291471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Za
Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště - Sady, IČ: 49453866, DIČ: CZ49453866.
Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody pro nově zřizované odběrné místo Parku Rochus a
rovněž odvádění odpadních vod.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
149/8/RM/2015 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Taťáně
Malinové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ výrobkyni
slámových kraslic,
2. udělit Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Renatě
Crlové, ░░░░ ░░░░ ░░░ a panu Jaroslavu Crlovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ zabývajícím se výrobou jemné drátované kameniny,
3. vyslovit čestné uznání panu Antonínu Mošťkovi░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ za celoživotní tvůrčí přínos a popularizaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce s
hlínou, výroby fajánsi a kameniny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
150/8/RM/2015 Návrhy na změnu Územního plánu Uherské Hradiště

I. doporučuje zastupitelstvu města
1. souhlasit s pořízením změny Územního plánu Uherské Hradiště na pozemcích p.č. 1296/8 a
p.č. 1296/9 v k.ú. Uherské Hradiště - místní části Rybárny dle důvodové zprávy,
2. souhlasit s pořízením změny Územního plánu Uherské Hradiště v části města Jarošov v
ploše bývalého pivovaru,
3. odložit pořízení změn Územního plánu Uherské Hradiště (dle položky č. 1. a 2. tohoto
usnesení) na dobu po schválení Zprávy o uplatňování územního plánu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
151/8/RM/2015 Výsledky urbanistické ideové soutěže "Přeměna části bývalé nemocnice na
město"
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výsledky urbanistické ideové soutěže "Přeměna části bývalé nemocnice na město"
2. uzavření smlouvy na zpracování regulačního plánu v souladu s ustanovením článku 2.1
"Soutěžních podmínek".
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
152/8/RM/2015 Akční plán rozvoje 2015 - 2018
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán rozvoje na období 2015 - 2018.
II. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje na období 2014 - 2017 za rok 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
153/8/RM/2015 Akční plán zlepšování místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město na rok
2015
I. schvaluje
Akční plán zlepšování místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město na rok 2015 dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
154/8/RM/2015 Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí - MŠ Svatováclavská
I. schvaluje
přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, IČ 001 64 801 na realizaci akce "Zahrada zdraví a radosti - Úprava zahrady
MŠ Svatováclavská v přírodním stylu" v rámci Operačního programu Životní prostředí a
přiložené Potvrzení přijetí dotace.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
155/8/RM/2015 Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí - MŠ Štěpnická

I. schvaluje
přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, IČ 001 64 801 na realizaci akce "Zahrada radosti - zahrada MŠ Štěpnická v přírodním
stylu" v rámci Operačního programu Životní prostředí a přiložené Potvrzení přijetí dotace.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
156/8/RM/2015 Akce programu regenerace
I. schvaluje
využití státní finanční podpory ve výši 1 270 000 Kč na obnovu kulturních památek v roce
2015 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón takto:
•
•

•

na rekonzervaci Mariánského sloupu, Mariánské náměstí, k. ú. Uherské
Hradiště ve výši 692 000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ
na údržbu stavby domu č. p. 35 - 1. etapu obnovy dřevěných dělících
schodišťových stěn s dvoukřídlými dveřmi a jednokřídlými dveřmi se zárubní,
Masarykovo náměstí, k. ú. Uherské Hradiště ve výši 190 000 Kč z Programu
regenerace MPR a MPZ
na restaurování dvou soch na pravé straně průčelí kostela sv. Františka
Xaverského, Masarykovo náměstí, k. ú. Uherské Hradiště ve výši 388 000 Kč
z Programu regenerace MPR a MPZ

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
157/8/RM/2015 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS na Slovensko
I. schvaluje
zahraniční pracovní cestu - odbornou exkurzi na Slovensko organizovanou Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro starostu města Ing. Stanislava Blahu a
vedoucího odboru architektury, plánování a rozvoje městského úřadu Ing. arch. Aleše Holého
ve dnech 7.6.2015 - 13.6.2015 včetně úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním,
pojištěním léčebných výloh, stravným a kapesným. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 %
stravného.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
158/8/RM/2015 Návrh na udělení Ceny města za rok 2014
I. doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2014 panu Mgr. Igoru Stránskému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

159/8/RM/2015 Příprava IV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
IV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 13. dubna 2015 v 8:30 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program IV. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady města
3. Jednací řád Zastupitelstva města
4. Rozpočtové opatření města č. 03/2015 a 04/2015
5. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
6. Záměry města
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM a nečlenů ZM
8. Cena města za rok 2014
9. Cena Vladimíra Boučka za rok 2014
10. Návrh zástupců města do orgánů společností s majetkovou účastí města
11. Pověření k udělení plné moci k zastupování města na valném shromáždění
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní
cesty na řece Moravě
12. Akce programu regenerace MPZ
13. Regulační plán RP1 - Nemocnice Uherské Hradiště
14. Územní studie Moravní náměstí
15. Návrhy na Změnu územního plánu Uh. Hradiště
16. Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2018 a vyhodnocení za r. 2014
17. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015-2017
18. Dodatek ke smlouvě s ČSAD o zajištění městské hromadné dopravy
19. Smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
20. Ukončení spolupráce s partnerským městem Priverno
21. Diskuse
22. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
160/8/RM/2015 Souhlas s použitím znaku města
I. souhlasí
s použitím znaku města na informačním plakátu vydaném pro město Uherské Hradiště
reklamní agenturou KOMPAKT spol. s r. o, Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ
49551027, dle žádosti, a to za podmínky dodržení obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 O
užívání symbolů města Uherské Hradiště.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
161/8/RM/2015 Ukončení spolupráce s partnerským městem Priverno
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání výpovědi Dohody o spolupráci uzavřené mezi městy Uherské Hradiště a Priverno dne
12. září 2009, dle přílohy.

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

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

