PŘEHLED USNESENÍ
11. schůze Rady města
konané dne 26.5.2015

203/11/RM/2015 Rozbory hospodaření příspěvkových a spolupracujících organizací za rok
2014
I. bere na vědomí
dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v roce 2014
II. schvaluje
1. účetní závěrky k 31.12.2014 sestavené příspěvkovými organizacemi: Klub kultury Uherské
Hradiště, IČ 00092100 Hradební 1198, Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, IČ
00836265, nám. Míru 951, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČ
00094846, Tyršovo nám. 480, Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, IČ
00092118, Velehradská tř. 1243, Uherské Hradiště, Senior centrum UH, IČ 70819173,
Kollárova 1243, Uherské Hradiště, Sportoviště města Uherské Hradiště, IČ 71234187, Stonky
860, Uherské Hradiště, Aquapark Uherské Hradiště, IČ 72063904, Sportovní 1214, Uherské
Hradiště, Mateřská škola, IČ 7093360, Svatováclavská 943, Uherské Hradiště, Základní škola
UNESCO, IČ 70436070, Komenského nám. 350, Uherské Hradiště, Základní škola, IČ
70436177, Za Alejí 1072, Uherské Hradiště, Základní škola, IČ 70435651, Sportovní 777,
Uherské Hradiště, Základní škola a Mateřská škola, IČ 70436169, Větrná 1063, Uherské
Hradiště, Základní škola T.G. Masaryka, IČ 70993343, 1. Máje 55, Uherské Hradiště Mařatice, Základní škola a Mateřská škola, IČ 70993327, Pivovarská 200, Uherské Hradiště Jarošov, Dům dětí a mládeže, IČ 75089602, Purkyňova 494, Uherské Hradiště.
2. dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 a jejich
rozdělení do fondů: viz. příloha č. 1
3. výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury Uherské Hradiště, IČ
00092100 Hradební 1198, Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště IČ 00836265,
nám. Míru 951, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště IČ 00094846, Tyršovo
nám. 480, Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, IČ 00092118,
Velehradská tř. 1243, Uherské Hradiště, Senior centrum UH, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště, Sportoviště města Uherské Hradiště, IČ 71234187, Aquapark Uherské
Hradiště, IČ 72063904, Sportovní 1214, Uherské Hradiště, za rok 2014, dle předloženého
návrhu.
4. řediteli příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště, IČ 72063904, Sportovní 1214,
Uherské Hradiště, v případě úrazu v objektu aquaparku, ke kterému bylo nutno přivolat
zdravotnickou záchrannou službu, možnost poskytnout nefinanční plnění formou volného
vstupu poškozenému a jeho doprovodu.

III. ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo
1.1. informovat radu města na její nejbližší řádné schůzi o průběhu a financování oslav 70.
výročí založení divadla, které by měly být realizovány na podzim letošního roku.
Termín: 15.6.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
204/11/RM/2015 Valná hromada EDUHA, s.r.o. - ekonomické záležitosti
I. schvaluje
1. Zprávu jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. o činnosti v roce 2014,
2. Hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o. za rok 2014,
3. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu účetní závěrky a Přiznání daně z příjmů
právnických osob společnosti EDUHA, s.r.o. za rok 2014 a Zprávu společnosti EDUHA,
s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy důvodové zprávy,
4. Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o. Ing. Stanislavu Gabrielovi mimořádnou odměnu za
rok 2014 dle návrhu předloženého předsedou dozorčí rady,
5. Společnosti EDUHA s.r.o. úpravu cen za ubytování studentů a následný postup při
úpravách cen dle přílohy důvodové zprávy.
II. neschvaluje
1. Žádost společnosti VÁCLAV HRABEC s.r.o., Salašská 269, 687 06 Velehrad, IČ
26256231, o změnu plateb nájemného a návrh splátkového kalendáře.
III. bere na vědomí
1. Písemné sdělení o ověření účetní závěrky společnosti EDUHA, s.r.o. k 31.12.2014 a
informace o nápravě závěru auditora.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
205/11/RM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014
I. schvaluje
1. Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014, závěry z jednání
Škodní komise a Ústřední a Hlavní inventarizační komise v roce 2014.
II. doporučuje zastupitelstvu města
1. Souhlasit s celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2014, a to bez výhrad
2. Souhlasit se "Závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření" uvedenými ve Zprávě
nezávislého auditora a s přijetím opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
které nemají závažnost nedostatků podle § 10 odst.3, písm.c) zákona č.420/2004 Sb.,
uvedených v důvodové zprávě.
3. Schválit Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 a účetní závěrku města k
31.12.2014.
4. Vzít na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u 167 pohledávek z přenesené
působnosti v celkové výši 327 217 Kč.
5. Vzít na vědomí informaci o jednostranném upuštění od vymáhání dluhu u 1 pohledávky
týkající se samostatné působnosti ve výši 288,37 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
6. Schválit vzdání se práva a prominutí dluhu u 1 pohledávky týkající se samostatné
působnosti ve výši 1 722,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

206/11/RM/2015 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2015
I. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
207/11/RM/2015 Rozpočtové opatření města č. 06/2015 a 07/2015
I. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 06/2015 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2015 se zvyšují o 1 214,5 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 Aquapark Uherské Hradiště, IČO 72063904, Uherské Hradiště,
Sportovní 1214 pořízení vodní atrakce k dětskému bazénu - skluzavka pro děti do tří let (600
tis. Kč), filtru pro úpravu vody (475 tis. Kč) a zařízení ke snížení teploty vzduchu v restauraci,
recepci a dětském koutku (400 tis. Kč) hrazené z investičního fondu příspěvkové organizace
za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dotčené
organizace.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí
350, IČO 70436070, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350 provedení malířských a
natěračských prací v celkovém objemu do 320 tis. Kč v budově na nám. Komenského a ul.
Hradební hrazené z prostředků 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 provedení opravy školní jídelny v celkovém objemu do 450
tis. Kč a nákup nábytku do školní jídelny v celkovém objemu do 250 tis. Kč hrazené
z rezervního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dotčené organizace.
6. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČO 70436177,
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 nákup konvektomatu v hodnotě do 500 tis. Kč hrazený
z investičního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dotčené organizace. Za tímto účelem bude převedeno 290
tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace.
7. Spolku Asociace studentů v Uherském Hradišti, IČO 22823816, se sídlem Uherské
Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí 1535, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000
Kč účelově určené na realizaci akce Majáles a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
II. souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Klub kultury Uherské
Hradiště, IČO 00092100, Hradební 1198, Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště,
IČO 00836265, nám. Míru 951, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČO
00094846, Tyršovo nám. 480, Uherské Hradiště, Mateřská škola, IČO 70993360,
Svatováclavská 943, Uherské Hradiště, Základní škola UNESCO, IČO 70436070,
Komenského nám. 350, Uherské Hradiště, Základní škola, IČO 70436177, Za Alejí 1072,
Uherské Hradiště, dle přílohy důvodové zprávy.

III. doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 06/2015, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 07/2015 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 spolku AKROPOLIS, o.s., IČO 28552709, se sídlem Uherské Hradiště, Stará
Tenice 1195, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč, účelově určené na akci
"Akropolis Cup Uherské Hradiště 2015" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
6. Zrušit usnesení č. 46/4/ZM/2015/ ze dne 13.4.2015, bod II, položka 4., jímž bylo
schváleno "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".
7. Schválit občanskému sdružení ROSNIČKA, IČO 65766571, Staré Město, Kostelanská
2158, 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 změnu investiční strategie zhodnocování portfolia dle "Smlouvy
o obhospodařování portfolia", uzavřené se společností J&T BANKA, a.s. dne 23.7.2009 tak,
že dosud platný maximální podíl akciové složky ve výši 50 % na objemu portfolia nebude
s platností od 1.7.2015 stanoven.
9. Vzít na vědomí závěrečný účet, informaci o schválení účetní závěrky a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, IČO 75043548, nám.
Svobody 361, 686 04 Kunovice, za rok 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
208/11/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení - plynovodní přípojky v celkové délce 3,65 bm na části pozemku p. č.
651/2 v k. ú. Uherské Hradiště (vymezeného dle GP č. 2265-65/2015), 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 ve výši 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) spočívajícího v právu zřízení
(uložení), provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení, 3 ks zařízení
veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky na části pozemku p. č. 399/30 v k.
ú. Mařatice v celkové délce 10 bm a v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 265721/2015, včetně práva provádět na podzemním komunikačním vedení, zařízení veřejné
komunikační sítě a související el. přípojce úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení
jejich výkonnosti, na základě řádně uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, pro oprávněného O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336, zastoupena společností SITEL, spol. s r. o., Baarova
957/15, 140 00 Praha 4, IČ 447 97 320; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH a 1.000 Kč/m2 (rozvaděč) + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na

dobu neurčitou
3. uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN v celkové
délce 201 bm včetně 1 ks kabelové skříně NN na částech pozemků p. č. 1307/1 v k. ú.
Uherské Hradiště a p. č. 399/2, p. č. 399/23, p. č. 399/36, p. č. 399/67 a st. p. č. 578/1, vše v k.
ú. Mařatice, vymezených geometrickými plány č. 2247-508/2014 v k. ú. Uherské Hradiště a č.
2637-508/2014 v k. ú. Mařatice, na základě řádně uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, 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 ve výši
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1.000 Kč/m2 (skříň) + aktuální sazba DPH; jako časově
neomezené, které zaniká v případech stanovených zákonem
4. odstoupení od Smlouvy o výpůjčce č. 2011/45/SMM uzavřené dne 12.01.2011 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a Mgr. G.K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a panem M. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 564/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Vésky za
účelem umístění sjezdu a vjezdu do dvorní části novostavby RD na pozemku p. č. 108 v k. ú.
Vésky; z důvodů uvedených v důvodové zprávě
5. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na 2 ks optického vlákna SM 9/125
kabelu metropolitní komunikační sítě v délce 2 342 bm, vedených v trase mezi venkovním
stojanem v Jaktářích na pozemku p. č. 3015/57 v k. ú. Mařatice a datovým rozvaděčem v
budově Aquaparku Uherské Hradiště č. p. 1214, která je součástí pozemku st. p. č. 1238 v k.
ú. Mařatice, Aquaparku Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 720 63 904; na dobu určitou po dobu trvání činnosti příspěvkové
organizace Aquapark Uherské Hradiště; za účelem vlastní potřeby, a to k propojení budovy
Aquaparku v Uherském Hradišti s virtuálním serverem
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku st. p. č. 2212 o výměře 8,30 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, 158 00
Praha, IČ 440 12 373; s výší nájmu 2.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou; za účelem vybudování stání pro 40 nákupních vozíků
7. prominutí nájmu v celkové výši 675 Kč bez DPH (za období od 15.12.2014 do 18.12.2014,
kdy byla rozbitá výplň výkladce) na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
uzavřené dne 23.10.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní M. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se pronájmu prostoru č. 102 o výměře 14,00
m2 v I. NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku
st. p. č. 48/1 v k. ú. Uherské Hradiště
8. prominutí nájmu v celkové výši 16.979 Kč bez DPH (za období od 13.02.2014 do
30.04.2014) na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne
13.02.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností BabyCity s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 016 67 661, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře
321,95 m2 v I. NP budovy č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 2491 v k. ú. Uherské Hradiště
9. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory pro zřízení prodejny o celkové výměře
40,15 m2 v I. NP budovy č. p. 441, Palackého náměstí, Uherské Hradiště (dle přesné
specifikace prostor uvedené v důvodové zprávě), která je součástí pozemku st. p. č. 598/1 v k.
ú. Uherské Hradiště; společnosti EDUPRO s.r.o., Solniční 6, 602 00 Brno, IČ 607 19 737; s
výší nájmu 2.100 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní

dobou; za účelem prodeje klobouků, oděvů a doplňků
10. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.05 o výměře
4,50 m2, č. 1.06 o výměře 4,50 m2, č. 1.07 o výměře 4,55 m2, č. 1.08 o výměře 6,50 m2 a č.
1.09 o výměře 43,80 m2, vše o celkové výměře 63,85 m2, vše v I. NP budovy č. p. 1156, ulice
Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k. ú. Uherské
Hradiště, paní S. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ; s výší nájmu 1.300 Kč/m2/rok, 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; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou; za účelem
zřízení kavárny
II. neschvaluje
1. prominutí nájmu v celkové výši 10.266 Kč bez DPH (za období od 01.11.2014 do
31.12.2014) na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne
23.10.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a paní M. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se pronájmu prostoru č. 102 o výměře 14,00 m2 v I.
NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p.
č. 48/1 v k. ú. Uherské Hradiště
III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod a následné uzavření smlouvy na část pozemku p. č. 153/3 o výměře 91 m2 (dle GP
č. 869-138/2015 se jedná o díl "a" o výměře 91 m2) v k. ú. Sady, společnosti POD
VINOHRADY s.r.o., Senovážné náměstí 992/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
030 80 579; za kupní cenu ve výši 1.000 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)
2. změnu usnesení ZM č. 379/23/ZM/2014 ze dne 08.09.2014 v odst. I. v bodě 16., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
převod id. 6/16 pozemku p. č. 300/29 o celkové výměře 2 330 m2 a pozemků p. č. 300/30 o
celkové výměře 576 m2 a p. č. 300/31 o celkové výměře 834 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
společnosti AEROMEC, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 479 05
328; za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na vypracování
geometrického plánu a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
(kolkovou známku), s podmínkou doložení prohlášení ostatních spoluvlastníků o vzdání se
zákonného předkupního práva k podílu na pozemku p. č. 300/29 v k. ú. Uherské Hradiště
nové znění:
ZM schvaluje
převod id. 6/16 pozemku p. č. 300/29 o celkové výměře 2 330 m2 a pozemků p. č. 300/30 o
celkové výměře 576 m2 a p. č. 300/31 o celkové výměře 834 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště,
společnosti AEROMEC, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 479 05
328; za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

209/11/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 3270 o výměře 51
m2 v k. ú. Mařatice, společnosti VINAŘSTVÍ ROCHŮZ s.r.o., Dlouhá 228, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 489 06 336; na dobu určitou do doby převodu předmětné části pozemku, a to
nejpozději do 31.12.2017; za účelem vybudování stavby zpevněné komunikace, vybudování
vjezdové brány do areálu společnosti a přesunutí hlavního uzávěru plynu v souvislosti s
probíhající stavbou Vinařství Rochůz
II. neschvaluje
1. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 3270 o výměře 51
m2 v k. ú. Mařatice, Ing. H. a Ing. P. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; na dobu určitou do doby převodu předmětné části pozemku, a
to nejpozději do 31.12.2017; za účelem vybudování příjezdové komunikace
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
210/11/RM/2015 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 131,25 m2 v I. NP a o celkové
výměře 539,75 m2 ve II. NP, vše v budově č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště (dle
přesné specifikace prostor uvedené v důvodové zprávě), která je součástí pozemku st. p. č.
2212 v k. ú. Uherské Hradiště
2. pacht části pozemku p. č. 235/9 o výměře cca 390 m2 (díl č. 2) v k. ú. Sady
3. pacht části pozemku p. č. 235/9 o výměře cca 298 m2 (díl č. 8) v k. ú. Sady
4. pacht části pozemku p. č. 536/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
5. pacht části pozemku p. č. 3016/12 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Mařatice
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. pronájem části pozemku p. č. 888/1 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. výpůjčku části pozemku p. č. 400/69 o výměře 16,50 m2 (3,00 m x 5,50 m) v k. ú. Mařatice
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/11/RM/2015 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci I.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výstavbu nemovité věci do vlastnictví města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy a
Přílohy č. 1 tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem Uherské Hradiště na základě
této výstavby (dále jen "Výstavba")
II. doporučuje zastupitelstvu města
uložit
1. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení Výstavby; realizace zakázky (stavebních
prací) termín: 15.12.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

212/11/RM/2015 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci II.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výstavbu nemovité věci do vlastnictví města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy a
Přílohy č. 1 tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem Uherské Hradiště na základě
této výstavby (dále jen "Výstavba")
II. doporučuje zastupitelstvu města
uložit
1. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení Výstavby; realizace zakázky (stavebních
prací) termín: 12.07.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
213/11/RM/2015 Veřejná zakázka OIN: Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část - mobiliář
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Výšina sv. Metoděje I. ETAPA,
II. část - mobiliář" provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný uchazeč: TUFÍR,
spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, s nabídkovou cenou
1.578.893Kč bez DPH, 1.910.461Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TUFÍR, spol. s r.o., IČ: 26263718, v
souladu s obchodními podmínkami.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
214/11/RM/2015 Veřejná zakázka OIN: Rekonstrukce terasy ZŠ UNESCO Uherské Hradiště
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Rekonstrukce terasy ZŠ
UNESCO Uherské Hradiště" provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný
uchazeč: PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00207608, s
nabídkovou cenou 3.999.519Kč bez DPH, 4.839.418Kč včetně DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem PaPP, spol. s r.o., IČ: 00207608, v souladu
s obchodními podmínkami.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

215/11/RM/2015 Změny ve složení správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park
Rochus, o.p.s.
I. bere na vědomí
odstoupení pana Květoslava Tichavského, r.č. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░
Uherské Hradiště 686 01, z funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Park
Rochus, o.p.s., IČ 292 34 387, se sídlem Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště 686 01
ke dni 31.5.2015.
II. jmenuje
členy správní rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 292 34 387, se
sídlem Studentské náměstí 397, Uherské Hradiště 686 01
1. pana Ing. Stanislava Blahu, r.č.░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Uherské
Hradiště 686 06 pro další tříleté funkční období počínající dnem 19.6.2015.
2. pana Ing. Květoslava Fryštáka, r.č. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Staré Město
u Uherského Hradiště 686 03 pro další tříleté funkční období počínající dnem 19.6.2015.
3. pana Jana Adama, r.č. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , Uherské Hradiště 686 01 pro
tříleté funkční období počínající dnem 1.6.2015.
III. schvaluje
Prohlášení o společném kandidátovi na pozici člena správní rady společnosti Park Rochus,
o.p.s. a jmenuje po společné dohodě obou zakladatelů za člena správní rady pro další tříleté
funkční období počínající dnem 19.6.2015 pana PhDr. Iva Frolce, r.č. ░░░░ ░░░ , trvale
bytem ░░░░ ░░ , Uherské Hradiště - Vésky 686 01.
IV. jmenuje
členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 292 34 387, se
sídlem Studentské náměstí 397, Uherské Hradiště 686 01
1. paní JUDr. Danu Šilhavíkovou, r.č. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ul. ░░░░ ░░░░ ░ ,
Uherské Hradiště 686 05 pro další tříleté funkční období počínající dnem 6.10.2015.
2. na základě návrhu Zlínského kraje pana Ing. Ivana Mařáka, r.č. ░░░░ ░░░ , trvale bytem
ul. ░░░░ ░░░░ ░ , Uherské Hradiště 686 05 pro tříleté funkční období počínající dnem
19.6.2015.
V. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 3 Zakládací smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a 2, obecně prospěšné společnosti
Park Rochus, o.p.s., IČ 292 34 387, se sídlem Studentské náměstí 397, Uherské Hradiště 686
01.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

216/11/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. doporučuje zastupitelstvu města
vydat s účinností od 2.7.2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
217/11/RM/2015 Změna PSČ pro část města Uherské Hradiště-Míkovice
I. schvaluje
podání žádosti o přidělení nového poštovního směrovacího čísla a o změnu pro
ukládání listovních a balíkových zásilek pro část města Uherské Hradiště - Míkovice řediteli
doručovacích a účelových sítí České pošty,s.p., - DUS Jižní Morava, se sídlem Orlí 655/30,
663 00 Brno, dle přílohy.
II. pověřuje
tajemníka Městského úřadu Uherské Hradiště podáním přiložené žádosti dle předchozího
bodu tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
218/11/RM/2015 Veřejná zakázka "Dodávky kancelářských potřeb s náhradním plněním"
I. ruší
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávky kancelářských potřeb s
náhradním plněním", provedené podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II. odst. 2), finanční limit 4.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
219/11/RM/2015 Nařízení města Uherské Hradiště o vyhlášení záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov v lesním hospodářském celku Strážnice
I. vydává
nařízení města č. 5/2015 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro zařizovací obvod lesního hospodářského celku Strážnice, který tvoří jednotlivá katastrální
území obcí Boršice u Blatnice, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Nedakonice, Ostrožská
Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh.
II. ukládá
1. Odboru životního prostředí
1.1. rozeslat vydané nařízení dotčeným obecním úřadům obcí v zařizovacím obvodu lesního
hospodářského celku Strážnice, tj. obcím Boršice u Blatnice, Kostelany nad Moravou,
Kunovice, Nedakonice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, aby zajistily
jeho zveřejnění.
Termín: 30.6.2015

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
220/11/RM/2015 Dohoda o úhradě materiálu na odbočení vodovodní přípojky
I. schvaluje
uzavření Dohody o úhradě materiálu na odbočení vodovodní přípojky a uzávěru vodovodní
přípojky mezi dodavatelem vodovodní přípojky společností Slovácké vodárny a kanalizace,
a.s., IČ 49453866, se sídlem Za Olšávkou 290, PSČ 686 01 a vlastníkem vodovodu v ulici
Verbířské městem Uherské Hradiště, dle přílohy. Dohoda je uzavírána podle § 8 odst. 5
zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním obdobných dohod podle § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
221/11/RM/2015 Návrh odměn ředitelkám(lům) škol a školských zařízení zřizovaných
městem Uherské Hradiště
I. schvaluje
odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské
Hradiště, dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
222/11/RM/2015 Provoz mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2015
I. bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době letních prázdnin 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
223/11/RM/2015 Návrh na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. Rostislavova
488, Uherské Hradiště
I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou
službou, ul. 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. Jiřina Mikulcová, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Ludmila Karlíková, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

224/11/RM/2015 Smlouva o užití digitálních ortofot
I. schvaluje
uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a Českou
republikou - Zeměměřickým úřadem, IČ 60458500, se sídlem Pod sídlištěm 9, Praha 8, PSČ
18211, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí práv městu k užití dat ortofoto ve formě digitálního
produktu. Poskytnutí práv je bezplatné.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
225/11/RM/2015 Regulační plány RP2 Soví hora a RP3 Prostřední hora
I. schvaluje
dopracování regulačních plánů
1. RP2 "Soví hora" ve variantě 1 (dle přílohy a důvodové zprávy)
2. RP3 "Prostřední hora" ve variantě 1 (dle přílohy a důvodové zprávy).
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
226/11/RM/2015 Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
I. doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
1. návrh na pořízení změny Územního plánu Uherské Hradiště na parcelách číslo 1300/22,
1300/14, 1300/15 v k.ú. Uherské Hradiště (dle důvodové zprávy),
2. návrh na pořízení změny Územního plánu Uherské Hradiště na parcele č. 526/11 v k.ú.
Vésky (dle důvodové zprávy).
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
227/11/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt "Revitalizace a
zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti" z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava uzavřené dne
24.10.2014 s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, DIČ CZ75084911.
Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení stavební části projektu do
30.9.2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

228/11/RM/2015 Statut komisí rady města
I. schvaluje
Statut komisí Rady města Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
229/11/RM/2015 Poskytnutí záštity městem Uherské Hradiště
I. poskytuje
záštitu města akci "Sportovní hry dětí mateřských škol", která se uskuteční 9. 6. 2015 v
Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
230/11/RM/2015 Schválení zahraniční služební cesty do partnerského města Mayen
I. schvaluje
zahraniční služební cestu do partnerského města Mayen (SRN) ve dnech 9. - 12. října 2015
pro malou delegaci (dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě), včetně úhrady nákladů na
dopravu a pojištění léčebných výloh.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
231/11/RM/2015 Příprava VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. stanovuje
VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 15. června 2015 v 8:30 hodin do
velkého sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program VI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
1. Zahájení
2. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014
3. Plnění rozpočtu města za leden až březen 2015
4. Rozpočtové opatření města č. 6/2015 a 7/2015
5. Záměry města
6. Změny ve složení správní a dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Zpráva o činnosti Rady města
9. Diskuse
10. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

232/11/RM/2015 Souhlas s použitím historického znaku města
I. souhlasí
s použitím historického znaku města společností PUBLICITY s.r.o., se sídlem Lorencova
3346, 760 01 Zlín, IČ 25332881, na webových stránkách soutěže Stavba roku Zlínského
kraje, na titulní stránce bulletinu a na velkoplošné obrazovce před zahájením slavnostního
večera dle žádosti. Použití znaku je podmíněno dodržením obecně závazné vyhlášky č.
108/2004 O užívání symbolů města Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

