PŘEHLED USNESENÍ
17. schůze Rady města
konané dne 25.8.2015

279/17/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. pacht a následné uzavření smlouvy na pozemky p. č. 300/13 o celkové výměře 5 502 m2, p.
č. 300/67 o celkové výměře 762 m2 a p. č. 300/68 o celkové výměře 1 741 m2 (ve výši podílu
id. 6/16), vše v k. ú. Uherské Hradiště, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Stonky Uherské Hradiště, Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 041 64 369; s výší
pachtovného 0,60 Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou s tím, že
pacht skončí koncem zemědělského pachtovního roku, tj. k 30. září následujícího roku; za
účelem drobné pěstitelské činnosti v zahrádkářské osadě (pěstování zeleniny, květin,
ovocných zákrsků, keřů a jiných plodin)
2. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na 2 ks optického vlákna SM 9/125
kabelu metropolitní komunikační sítě v délce 1 421 bm vedených v trase mezi budovou č. p.
174, ulice Hradební, Uherské Hradiště (sídlo městské policie), která je součástí pozemku st. p.
č. 203 v k. ú. Uherské Hradiště a budovou č. p. 179, Smetanovy sady, Uherské Hradiště
(Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), která je součástí pozemku st. p. č. 264/1 v k. ú.
Uherské Hradiště, Zlínskému kraji, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 708 91 320; na
dobu určitou po dobu činnosti Slováckého muzea v budově č. p. 179, Smetanovy sady,
Uherské Hradiště; za účelem připojení Slováckého muzea k síti 21Net a k technologickému
centru kraje z důvodu bezpečného, spolehlivého a rychlého přístupu ke krajskému digitálnímu
repozitáři a tím i možnosti využití služeb akademické sítě CESNET
3. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2009/935/SMM uzavřené dne 08.09.2009
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a společností AGRI-M, spol. s r.o., 687 12 Mistřice 414, IČ 440 18 720, týkající se
pronájmu pozemků o celkové výměře 163 929 m2 v k. ú. Mistřice I.; spočívajícího v
aktualizaci předmětu nájmu z původní celkové výměry pronajatých pozemků 163 929 m2 na
celkovou výměru pronajatých pozemků 167 976 m2 a zvýšení ceny nájmu z celkové částky
13.741 Kč bez DPH/rok na celkovou částku 43.673,76 Kč bez DPH/rok
4. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2009/934/SMM uzavřené dne 08.09.2009
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a společností AGRI-M, spol. s r.o., 687 12 Mistřice 414, IČ 440 18 720, týkající se
pronájmu pozemků o celkové výměře 164 321 m2 v k. ú. Javorovec; spočívajícího ve zvýšení
ceny nájmu z celkové částky 14.100 Kč bez DPH/rok na celkovou částku 29.577,78 Kč bez
DPH/rok
5. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení - NTL plynovodní přípojky v celkové délce 6,79 bm na částech
pozemků p. č. 325/4 a p. č. 2048/2, oba v k. ú. Mařatice (vymezeného dle č. GP 2208108/2015), 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 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene
na dobu neurčitou
6. odstoupení od Nájemní smlouvy č. 2011/964/SMM uzavřené dne 01.11.2011 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
společností PAPA George s.r.o., původně Hrušovanské náměstí 1068/2a, 184 00 Praha 8, nyní
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 247 34 365, týkající se pronájmu části pozemku
p. č. 132/1 o výměře 47 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
7. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení VN do-na částech
pozemků p. č. 800/428 a p. č. 2066 v celkové délce 35 bm, oba v k. ú. Mařatice, vymezeného
geometrickým plánem č. 2682-82/2015, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené
nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká v případech stanovených zákonem
8. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy - umístění podzemního kabelového vedení VN v celkové délce
62 bm do-na částech pozemků p. č. 653/20, p. č. 653/22, p. č. 1505 a p. č. 1581, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2294-698/2014, 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 oprávněnou E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká
republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za
jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které
zaniká v případech stanovených zákonem
9. výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na 1 ks optického vlákna SM 9/125
kabelu metropolitní sítě v délce 575,19 bm vedeného v trase mezi budovou č. p. 350, náměstí
Komenského, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 463/1 v k. ú. Uherské
Hradiště a budovou č. p. 189, ulice Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st.
p. č. 204 v k. ú. Uherské Hradiště, Základní škole UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, příspěvková organizace, Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště, IČ
704 36 070; na dobu určitou po dobu činnosti Základní školy UNESCO v budovách č. p. 350,
náměstí Komenského, Uherské Hradiště a č. p. 189, ulice Hradební, Uherské Hradiště; za
účelem propojení počítačové sítě ve dvou školních budovách
10. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 01 o výměře
27,60 m2, č. 02 o výměře 18,40 m2, č. 03 o výměře 4,90 m2 a č. 04 o výměře 1,90 m2, vše o
celkové výměře 52,80 m2, vše v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 261/5 v k. ú. Uherské Hradiště, RNDr. A. Z. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; s výší nájmu 2.000
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 kanceláře sloužící ke
sjednávání hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, pojišťování a finančnímu poradenství
11. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.11 o výměře
35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č. 1.13 o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše
o celkové výměře 47,55 m2, vše v I. NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 59/1 v k. ú. Uherské Hradiště, panu T. D. ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; s výší nájmu 2.100 Kč/m2/rok +
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou; za účelem zřízení
kanceláře pro pobočku realitní a developerské společnosti
12. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 20.12.1999 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Českým červeným křížem, Oblastní spolek ČČK Uherské
Hradiště, Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, IČ 004 26 385, týkající se pronájmu
prostor č. 16 ve II. NP a č. 19 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské
Hradiště; spočívajícího v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 16 (nyní označen č. 203)
13. změnu usnesení RM č. 131/8/RM/2015 ze dne 31.03.2015 v odst. I. v bodě 3., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
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
nové znění:
RM schvaluje
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 Hamiante team a.s., Novoveská 2011/15, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČ 293 99 572; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
14. změnu usnesení RM č. 131/8/RM/2015 ze dne 31.03.2015 v odst. I. v bodě 4., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
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
nové znění:
RM schvaluje
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 Hamiante team a.s., Novoveská 2011/15, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava, IČ 293 99 572; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s

dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
15. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení přípojky plynu o celkové
délce cca 30,60 bm na částech pozemků p. č. 107/2 v délce cca 22,00 bm, p. č. 1369/2 v délce
cca 6,70 bm, p. č. 1369/3 v délce cca 0,60 bm a p. č. 110/11 v délce cca 1,30 bm, vše v k. ú.
Uherské Hradiště a přípojky UPC o celkové délce cca 40,40 bm na částech pozemků p. č.
107/2 v délce cca 20,30 bm, p. č. 1369/2 v délce cca 6,60 bm, p. č. 1522 v délce cca 10,40
bm, p. č. 1369/3 v délce cca 0,80 bm a p. č. 110/11 v délce cca 2,30 bm, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky za účelem provozování, provádění oprav
a údržby přípojky plynu a UPC, pro oprávněného DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno,
IČ 277 17 071; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; na dobu určitou
po dobu životnosti staveb vybudovaných na Moravním náměstí v Uherském Hradišti dle
Architektonické studie pro projekt "Bytový dům Moravní náměstí, Uherské Hradiště", autor:
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, status: 09.03.2015
II. neschvaluje
1. pronájem prostoru č. 1.61 o výměře 33,00 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, panu F.
H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; s výší nájmu 300 Kč/m2/rok; za
účelem výuky
III. uděluje
1. souhlas s podnájmem prostoru č. 2.03 v budově č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k. ú. Uherské Hradiště, paní P. K. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , pro paní L. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; za účelem provozování nehtového studia
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 662/15 o celkové výměře 404
m2 v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01
Zlín, IČ 023 02 926; za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí - kolkovou známku a daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí společnost
MANAG development, a.s.
2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a umístění
bezbariérového chodníku vybudovaného v rámci akce "Uherské Hradiště, bezbariérová trasa,
úsek Na Stavidle - autobusové nádraží" na části pozemku st. p. č. 193/1 v k. ú. Uherské
Hradiště, vedoucího obchodní pasáží I. NP domu č. p. 1306, ulice Hradební, Uherské
Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2303-23/2015, včetně zajištění časově
neomezeného průchodu pro veřejnost z ulice Františkánská do ulice Hradební v Uherském
Hradišti, pro oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471; povinný: KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17
Kroměříž, IČ 269 50 545; bezúplatně; na dobu určitou po dobu životnosti budovy č. p. 1306,
ulice Hradební, Uherské Hradiště
3. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu rozšíření příjezdové
komunikace umístěné na částech pozemků p. č. 800/1 o výměře cca 22 m2 a p. č. 192/9 o
výměře cca 18 m2, oba v k. ú. Sady, vybudované v rámci stavby "Kunovice - oprava
zpevněných ploch skladového areálu Kunovice a vjezdu do areálu", od Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc, IČ 709 94 234; za celkovou kupní cenu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
4. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k bytu č. 20, o velikosti 2+1,
ve IV. NP domu č. p. 1257, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, který je součástí pozemků st.
p. č. 2655/1 a st. p. č. 2655/2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi S. N.

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (postupitel) a D.
G. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a P. G. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (postupníci)
5. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce ulic Radovy a Příkrá, Míkovice"
na části pozemku p. č. 34/2 o výměře 24 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 659 93 390
6. budoucí převod a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 107/3 o
výměře cca 152 m2 v k. ú. Uherské Hradiště (dle Architektonické studie pro projekt "Bytový
dům Moravní náměstí, Uherské Hradiště", autor: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS, status: 09.03.2015), společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno,
IČ 277 17 071; za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + aktuální sazba DPH s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí - kolkovou známku, náklady na vypracování geometrického plánu a daň z nabytí
nemovitých věcí) uhradí společnost DAJAK, s.r.o.
7. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku st. p. č. 413 o
výměře cca 521 m2 v k. ú. Uherské Hradiště a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v
právu umístění stavby nad suterénem s garážovým stáním polyfunkčního domu na Moravním
náměstí v Uherském Hradišti (dle Architektonické studie pro projekt "Bytový dům Moravní
náměstí, Uherské Hradiště", autor: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS,
status: 09.03.2015), včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby této stavby, pro
oprávněného DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 277 17 071; za celkovou kupní
cenu ve výši 1.000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
(správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku,
náklady na vypracování geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
společnost DAJAK, s.r.o. a s podmínkou, že lze zřídit věcné břemeno stavby pod cizím
pozemkem dle platných právních předpisů (Obč. z. a Kat. z.)
8. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku st. p. č. 413 o
výměře cca 859 m2 a pozemek p. č. 1380/2 o celkové výměře 13 m2, oba v k. ú. Uherské
Hradiště, dle Architektonické studie pro projekt "Bytový dům Moravní náměstí, Uherské
Hradiště", autor: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, status: 09.03.2015, od
společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 277 17 071; za celkovou kupní
cenu ve výši 1.000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
(správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku,
náklady na vypracování geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
společnost DAJAK, s.r.o.
9. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na ohrádku na kontejnerové
stání o celkové ploše cca 18 m2, parkoviště a vjezdy o celkové ploše cca 322 m2, odstavné a
manipulační plochy pro HZS o celkové ploše cca 303 m2, chodníky a zpevněné plochy o
celkové ploše cca 809 m2 a zeleň o celkové ploše cca 755 m2, vše dle přesné specifikace
uvedené v důvodové zprávě, vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle Architektonické studie pro
projekt "Bytový dům Moravní náměstí, Uherské Hradiště", autor: CHYBIK+KRISTOF
ASSOCIATED ARCHITECTS, status: 09.03.2015, od společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop
843/4, 602 00 Brno, IČ 277 17 071; za celkovou kupní cenu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
10. uzavření souhlasného prohlášení na uznání vlastnického práva pro paní A. Z. ░░░░
░░░░ ░░░░ na pozemky p. č. 3058/29 o celkové výměře 1 078 m2, p. č. 3060/7 o celkové
výměře 13 m2 a p. č. 3060/8 o celkové výměře 10 m2, vše v k. ú. Mařatice, mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní A.
Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

11. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 3058/29 o celkové výměře 1
078 m2, p. č. 3060/7 o celkové výměře 13 m2 a p. č. 3060/8 o celkové výměře 10 m2, vše v k.
ú. Mařatice, od paní A. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; za
kupní cenu ve výši 650 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku
12. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 225 o výměře 58
m2 (dle GP č. 2689-24/2015 nově vzniklá p. č. 225/2 o celkové výměře 58 m2) v k. ú.
Mařatice, od paní E. C. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - podíl
id. 1/2 a pana R. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ - podíl id.
1/2; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí veškeré
náklady spojené s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí - kolkovou známku, náklady na vypracování geometrického plánu a daň z nabytí
nemovitých věcí)
13. uzavření smluv o právu provést stavbu v rámci stavby "Kanalizace v ulici Sokolovská,
Uherské Hradiště-Mařatice" na částech pozemků v k. ú. Mařatice specifikovaných v
důvodové zprávě, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a vlastníky dotčených pozemků, kteří jsou rovněž specifikováni v
důvodové zprávě
V. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. 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 uvedenyv důvodové zprávě, společnosti TEKOO
REALITY, s.r.o., Na Dědinách 733/22, 141 00 Praha 4, IČ 269 48 508; za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
280/17/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2008/560/SMM, ve znění Dodatků č. 1 - č.
7, uzavřené dne 20.06.2008 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Sportovišti města Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, Sportovní hala, IČ 712 34 187,
spočívajícího v rozšíření předmětu výpůjčky o stavbu protihlukové stěny u hřiště v Sadech (v
délce 218,00 m, výšky od 3,50 m do 4,50 m, z neprůhledných pohltivých panelů na části
pozemku p. č. 846/29 v k. ú. Sady)
2. ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/500/SMM uzavřené dne 27.06.2007 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem
R. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 137 o výměře 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště nacházející se pod
stávajícím stánkem; výpovědí k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď druhé straně doručena

3. ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/714/SMM uzavřené dne 27.09.2007 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem
R. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 137 o výměře 6 m2 v k. ú. Uherské Hradiště za účelem umístění
venkovního posezení k prodejnímu stánku; výpovědí k poslednímu dni třetího měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena
4. pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory č. 402 o výměře 58,69 m2, č. 403 o
výměře 259,28 m2, č. 408 o výměře 69,42 m2 a č. 409 o výměře 24,79 m2, vše o celkové
výměře 412,18 m2, vše ve IV. NP budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště,
která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k. ú. Mařatice, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521; s výší nájmu 200 Kč/m2/rok +
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že pronájem musí
skončit k datu 30.06. příslušného roku; za účelem rozšíření výuky
5. pronájem a následné uzavření smlouvy na 1 ks výkladního prostoru, čtvrtého ze vstupu z
Masarykova náměstí na budově č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, která je
součástí pozemku st. p. č. 46 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti Melisa Style s.r.o.,
Revoluční 1403/28, 110 00 Praha - Nové Město, IČ 030 38 475; s výší nájmu 24.000 Kč/rok
+ aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou; za účelem umístění
reklamy
6. pronájem a následné uzavření smlouvy na vnitřní parkovací plochu č. 11, nacházející se na
prostranství bytového domu č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště, který je součástí
pozemků st. p. č. 2655/1 a st. p. č. 2655/2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, paní I. B. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; s výší nájmu 4.000 Kč/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 určitou
do 31.07.2023; za účelem parkování osobního automobilu
7. odstoupení od Nájemní smlouvy č. 2010/1200/SMM uzavřené dne 28.12.2010 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a paní V. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 2050/20 o výměře 39 m2 v k. ú. Mařatice; za účelem využití
předmětné části pozemku jako 2 parkovacích stání pro osobní automobily
8. změnu usnesení RM č. 271/16/RM/2015/2 ze dne 21.07.2015 v odst. I. v bodě 2., a to
následovně:
původní znění:
RM schvaluje
výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 743/1 o výměře 3 m2
v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti INF, s.r.o., třída Maršála Malinovského 1262,
Uherské Hradiště, IČ 253 36 509; na dobu určitou po dobu životnosti budovy č. p. 1262,
třída Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 613/2 v k.
ú. Uherské Hradiště; za účelem zateplení budovy č. p. 1262, třída Maršála Malinovského,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 613/2 v k. ú. Uherské Hradiště
nové znění:
RM schvaluje
výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 743/1 o výměře 3 m2
v k. ú. Uherské Hradiště, paní A. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; na dobu určitou po dobu životnosti budovy č. p. 1262, třída
Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 613/2 v k. ú.
Uherské Hradiště; za účelem zateplení budovy č. p. 1262, třída Maršála Malinovského,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 613/2 v k. ú. Uherské Hradiště

II. ruší
1. usnesení RM č. 274/14/RM/2015 ze dne 30.06.2015 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
RM schvaluje
pronájem a následné uzavření smlouvy na prostory sloužící podnikání č. 1.13 o výměře 10,00
m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00 m2 (chodba), č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba vinárna),
č. 1.16 o výměře 51,70 m2 (vinárna), č. 1.17 o výměře 2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o výměře
3,70 m2 (WC muži), č. 1.19 o výměře 2,20 m2 (úklid), č. 1.20 o výměře 5,90 m2 (sklad), č.
1.21 o výměře 13,20 m2 (chladírna), č. 1.22 o výměře 23,00 m2 (sklad), č. 1.23 o výměře 2,20
m2 (sklad), č. 1.26 o výměře 3,50 m2, vše v I. NP a prostory sloužící podnikání č. 2.1 o
výměře 14,20 m2 (schodiště), č. 2.2 o výměře 86,00 m2 (bar), č. 2.3 o výměře 11,50 m2
(kancelář), č. 2.4 o výměře 5,30 m2 (chodba), č. 2.5 o výměře 10,50 m2 (WC muži), č. 2.6 o
výměře 11,00 m2 (WC ženy), č. 2.7 o výměře 42,40 m2 (salonek), č. 2.8 o výměře 13,40 m2
(salonek), č. 2.9 o výměře 6,40 m2 (salonek), č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restaurace), č. 2.11 o
výměře 58,60 m2 (restaurace), č. 2.12 o výměře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13 o výměře 29,80
m2 (přípravna), č. 2.14 o výměře 21,00 m2 (kuchyň), č. 2.15 o výměře 25,70 m2 (kuchyň), č.
2.16 o výměře 45,60 m2 (kuchyň), č. 2.17 o výměře 7,30 m2 (sklad), č. 2.18 o výměře 20,40
m2 (chodba), č. 2.19 o výměře 19,10 m2 (chodba), č. 2.20 o výměře 16,10 m2 (sklad), č. 2.21 o
výměře 18,70 m2 (sklad), č. 2.22 o výměře 19,50 m2 (šatna), č. 2.23 o výměře 19,50 m2
(šatna), č. 2.24 o výměře 26,60 m2 (místnost) a č. 2.25 o výměře 12,00 m2 (šatna), vše ve II.
NP, vše o celkové výměře 760,20 m2, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 153 v k. ú. Uherské Hradiště, paní B. B. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; s výší nájmu 190 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 provozování vegetariánské restaurace
III. bere na vědomí
1. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2014/0665/SMM uzavřené
06.10.2014 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a Regionem SLOVÁCKO, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu,
Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště, IČ 687 31 841, týkající se pronájmu prostoru č.
1.17 o výměře 43 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k. ú. Uherské Hradiště;
výpovědí ke dni 31.10.2015
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Uherské Hradiště, bezbariérová
trasa, úsek Na Stavidle - autobusové nádraží" na částech pozemků st. p. č. 41/3 o výměře 22
m2 a st. p. č. 41/4 o výměře 13 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a vlastníky
předmětných pozemků Ing. I. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ (podíl id. 1/3), Ing. J. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ (podíl id. 1/3) a panem L. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ (podíl id. 1/3)
2. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 41/3 o výměře
22 m2 (dle GP č. 2310-25/2015 nově vzniklá p. č. 1662 o celkové výměře 22 m2) a část
pozemku původní st. p. č. 41/4 o výměře 13 m2 (dle GP č. 2310-25/2015 nově vzniklá p. č.
1663 o celkové výměře 13 m2), oba v k. ú. Uherské Hradiště, od Ing. I. M. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (podíl id. 1/3), Ing. J. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (podíl id. 1/3) a pana L. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (podíl id. 1/3), za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 s
tím, že město Uherské Hradiště uhradí správní poplatek pro vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí - kolkovou známku a náklady na vypracování geometrického plánu
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Uherské Hradiště, bezbariérová
trasa, úsek Na Stavidle - autobusové nádraží" na části pozemku p. č. 653/41 o výměře 57 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a vlastníkem předmětného pozemku společností Navip s.r.o.
Protzkarova 1220, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 276 90 008
4. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 653/41 o výměře
57 m2 (dle GP č. 2310-25/2015 nově vzniklá parcela rovněž označena č. 653/41 o celkové
výměře 57 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti Navip s.r.o. Protzkarova 1220, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 276 90 008; za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 s tím, že město Uherské
Hradiště uhradí správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známku a náklady na vypracování geometrického plánu; za předpokladu odstranění
zástavních práv smluvních, kterými je omezeno vlastnické právo k části pozemku původní p.
č. 653/41 o výměře 57 m2 (dle GP č. 2310-25/2015 nově vzniklá parcela rovněž označena č.
653/41 o celkové výměře 57 m2) v k. ú. Uherské Hradiště
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2013/0545/SMM uzavřené dne 30.07.2013
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a manžely K. a Mgr. P. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , týkající se převodu pozemků p. č. 348/248 o celkové výměře 213 m2, p.
č. 348/267 o celkové výměře 8 m2, p. č. 348/266 o celkové výměře 8 m2 a p. č. 3164/120 o
celkové výměře 3 659 m2, vše v k. ú. Mařatice; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 1 v
důvodové zprávě
6. změnu usnesení ZM č. 379/23/ZM/2014 ze dne 08.09.2014 v odst. I. v bodě 23., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (ve smyslu služebnosti
inženýrské sítě) spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zemního kabelového
vedení světelné signalizace v pozemcích p. č. 1534/5, p. č. 1534/7, p. č. 1534/11, p. č.
1534/15 a p. č. 1534/16, vše v k. ú. Uherské Hradiště (v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2052-258/2013), včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti
s uložením, provozem, údržbou a opravami zemního kabelového vedení světelné signalizace,
vše v rámci stavby "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v
Uherském Hradišti, etapa A", mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (oprávněný) a Českou republikou, právo hospodařit s
majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 659 93
390 (povinný); bezúplatně; s dobou trvání věcného břemene po dobu existence stavby
nové znění:
ZM schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (ve smyslu služebnosti
inženýrské sítě) spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zemního kabelového
vedení světelné signalizace v pozemcích p. č. 1534/5, p. č. 1534/7, p. č. 1534/11, p. č.
1534/15 a p. č. 1534/16, vše v k. ú. Uherské Hradiště (v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2052-258/2013), včetně práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti
s uložením, provozem, údržbou a opravami zemního kabelového vedení světelné signalizace,
vše v rámci stavby "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v
Uherském Hradišti, etapa A", mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (oprávněný) a Českou republikou, právo hospodařit s
majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 659 93
390 (povinný); za jednorázovou náhradu v celkové výši 500 Kč + aktuální sazba DPH; s

dobou trvání věcného břemene po dobu existence stavby
7. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na části pozemků původní p. č. 788/4 o
výměře 1 207 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově vzniklá p. č. 788/35 o celkové výměře 886
m2 a nově vzniklá p. č. 788/36 o celkové výměře 321 m2), původní p. č. 315/1 o výměře 1
000 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově vzniklá p. č. 315/8 o celkové výměře 1 000 m2),
původní p. č. 310/2 o výměře 2 250 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově vzniklá p. č. 310/3 o
celkové výměře 1 584 m2 a nově vzniklá p. č. 310/4 o celkové výměře 666 m2) a původní p.
č. 315/7 o výměře 367 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově vzniklá p. č. 315/9 o celkové
výměře 367 m2), vše o celkové výměře 4 824 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, vše ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002
91 471, za části pozemků původní p. č. 788/5 o výměře 118 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově
vzniklá p. č. 788/34 o celkové výměře 118 m2), původní st. p. č. 587 o výměře 84 m2 (dle GP
č. 2259-25/2015 nově vzniklá p. č. 1659 o celkové výměře 61 m2 a nově vzniklá p. č. 1660 o
celkové výměře 23 m2) a původní p. č. 794/2 o výměře 69 m2 (dle GP č. 2259-25/2015 nově
vzniklá p. č. 794/3 o celkové výměře 69 m2), vše o celkové výměře 271 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, vše ve vlastnictví pana R. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ ; s doplatkem ve prospěch města Uherské Hradiště v celkové výši 1.730.500 Kč
s tím, že pan R. M. ░░░░ ░░░░ ░ uhradí veškeré náklady spojené se směnou (správní
poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku, náklady na
vypracování geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí) a s podmínkami
uvedenými v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
281/17/RM/2015 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ohrádky na kontejnerové stání o celkové ploše
cca 18 m2, parkoviště a vjezdů o celkové ploše cca 322 m2, odstavných a manipulačních
ploch pro HZS o celkové ploše cca 303 m2, chodníků a zpevněných ploch o celkové ploše cca
809 m2 a zeleně o celkové ploše cca 755 m2, vše dle přesné specifikace uvedené v důvodové
zprávě, vše v k. ú. Uherské Hradiště, mezi společností DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00
Brno, IČ 277 17 071 a městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471,
2. pacht části pozemku p. č. 536/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
3. pacht části pozemku p. č. 536/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
4. pacht části pozemku p. č. 3016/12 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Mařatice,
5. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu zpevněných ploch a vjezdu do skladového areálu
v Kunovicích v rámci stavby "Kunovice - oprava zpevněných ploch skladového areálu
Kunovice a vjezdu do areálu" na částech pozemků p. č. 800/1 o výměře cca 22 m2 a p. č.
192/9 o výměře cca 18 m2, oba v k. ú. Sady, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ 709 94 234,
6. pronájem 1 ks nenasvíceného optického vlákna SM 9/125 kabelu metropolitní sítě v délce
665 bm vedeného v trase mezi budovou č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště, která
je součástí pozemku st. p. č. 325/1 v k. ú. Uherské Hradiště a budovou č. p. 1198, ulice
Hradební, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 25/1 v k. ú. Uherské Hradiště,
7. pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání č. 1.57 o výměře 47,89
m2, č. 1.58 o výměře 2,74 m2, č. 1.60 o výměře 23,32 m2, č. 1.61 o výměře 33,00 m2, č. 1.62
o výměře 8,32 m2, č. 1.63 o výměře 6,98 m2, č. 1.64 o výměře 7,17 m2, č. 1.65 o výměře
66,62 m2, č. 1.66 o výměře 16,31 m2, vše o celkové výměře 212,35 m2, vše v I. NP budovy

č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2491 v k. ú.
Uherské Hradiště,
8. převod budovy č. p. 263, třída Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 378 v k. ú. Uherské Hradiště, a to s Podmínkami pro převod objektu, tř. M.
Malinovského č. p. 263 vypracovanými dne 29.01.2015 Ing. arch. Alešem Holým
(doplněnými dle doporučení komise pro nakládání s majetkem města) uvedenými v důvodové
zprávě,
9. 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 vypracovanými dne 30.01.2015 Ing. arch. Alešem Holým
uvedenými v důvodové zprávě.
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku části pozemku p. č. 2065/14 o výměře cca 23 m2 v k. ú. Mařatice,
2. převod pozemků p. č. 62 o celkové výměře 122 m2 a p. č. 64 o celkové výměře 187 m2,
oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
3. převod části pozemku p. č. 564/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Vésky,
4. pronájem části pozemku p. č. 653/23 v délce cca 0,95 m (rozměry vitríny jsou 0,95 m x
1,30 m) v k. ú. Uherské Hradiště,
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN v celkové
délce cca 214 bm a 7 ks pilířových skříní do-na částech pozemků st. p. č. 143/3, p. č. 2065/91
a p. č. 3157, vše v k. ú. Mařatice, včetně práva zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovité
věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, pro oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591,
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení vodoměrné šachty do-na
části pozemku p. č. 2065/91 v k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodoměrné šachty pro
oprávněného pana P. M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
7. převod 6 bytových jednotek o velikosti 2+1, v domě č. p. 503, ulice Rostislavova, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 658 v k. ú. Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
282/17/RM/2015 Záměry města II.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. směnu částí pozemků p. č. 236/11 o výměře cca 10 m2 a p. č. 235/8 o výměře cca 82 m2, z
obou o celkové výměře cca 92 m2, oba v k. ú. Sady ve vlastnictví Samosprávy nemovitostí
Prakšice s.r.o., Stolářská 490, 688 01 Uherský Brod, IČ 292 85 551, za část pozemku p. č.
793/11 o výměře cca 77 m2 v k. ú. Sady ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471,

2. pronájem prostor sloužících podnikání popř. nesloužících podnikání č. 1.13 o výměře 10,00
m2, č. 1.14 o výměře 7,00 m2, č. 1.15 o výměře 3,80 m2, č. 1.16 o výměře 51,70 m2, č. 1.17
o výměře 2,60 m2, č. 1.18 o výměře 3,70 m2, č. 1.19 o výměře 2,20 m2, č. 1.20 o výměře
5,90 m2, č. 1.21 o výměře 13,20 m2, č. 1.22 o výměře 23,00 m2, č. 1.23 o výměře 2,20 m2, č.
1.26 o výměře 3,50 m2, vše v I. NP a nebytových prostor č. 2.1 o výměře 14,20 m2, č. 2.2 o
výměře 86,00 m2, č. 2.3 o výměře 11,50 m2, č. 2.4 o výměře 5,30 m2, č. 2.5 o výměře 10,50
m2, č. 2.6 o výměře 11,00 m2, č. 2.7 o výměře 42,40 m2, č. 2.8 o výměře 13,40 m2, č. 2.9 o
výměře 6,40 m2, č. 2.10 o výměře 58,40 m2, č. 2.11 o výměře 58,60 m2, č. 2.12 o výměře
32,40 m2, č. 2.13 o výměře 29,80 m2, č. 2.14 o výměře 21,00 m2, č. 2.15 o výměře 25,70 m2,
č. 2.16 o výměře 45,60 m2, č. 2.17 o výměře 7,30 m2, č. 2.18 o výměře 20,40 m2, č. 2.19 o
výměře 19,10 m2, č. 2.20 o výměře 16,10 m2, č. 2.21 o výměře 18,70 m2, č. 2.22 o výměře
19,50 m2, č. 2.23 o výměře 19,50 m2, č. 2.24 o výměře 26,60 m2 a č. 2.25 o výměře 12,00
m2, vše ve II. NP, vše o celkové výměře 760,20 m2, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední,
Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 153 v k. ú. Uherské Hradiště s tím, že ve
zveřejnění bude uvedeno, že je možno požádat o pronájem jednotlivých ucelených částí,
3. pronájem prostoru sloužícího podnikání popř. nesloužícího podnikání č. 1.17 o výměře
45,65 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, která je
součástí pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k. ú. Uherské Hradiště,
4. pronájem části budovy č. p. 44 (část půdy + část střechy), Na Krajině, Uherské Hradiště Vésky, která je součástí pozemku p. č. 45 v k. ú. Vésky, za účelem zřízení komunikační sítě.
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 974/3 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
283/17/RM/2015 Nakládání s bytovým fondem
I. schvaluje
Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17, o velikosti 1+kk, výměře
25,62 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 1059, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 2171, k. ú. Uherské Hradiště, výše nájemného 47,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 4.816,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. J.P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. S.M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░
II. schvaluje
Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 1+kk, výměře
36,40 m2, umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 60, ul. L. Janáčka, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 77, k. ú. Uherské Hradiště, výše nájemného 55,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 8.008,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě, v tomto pořadí:
1. B.M. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

2. P.B. (░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ )
III. schvaluje
1. Uzavření druhé nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby, v domě č.p. 1275,
1276 a 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště se stávajícími nájemci, na dobu určitou 2 let,
ode dne podpisu nájemní smlouvy, dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené
osoby a přiložené důvodové zprávy - viz tabulka č. 1.
2. Uzavření Dodatků č. 3 k nájemním smlouvám na byty pro příjmově vymezené osoby,
v domě č.p. 1275, 1276 a 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště se stávajícími nájemci, na
dobu určitou 2 let, ode dne podpisu nájemní smlouvy, dle Pravidel pro nakládání s byty pro
příjmově vymezené osoby a přiložené důvodové zprávy - viz tabulka č. 2.
3. Uzavření Dodatků č. 4 k nájemním smlouvám na byty pro příjmově vymezené osoby,
v domě č.p. 1275, 1276 a 1277, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště se stávajícími nájemci, na
dobu určitou 2 let, ode dne podpisu nájemní smlouvy, dle Pravidel pro nakládání s byty pro
příjmově vymezené osoby a přiložené důvodové zprávy - viz tabulka č. 3.
IV. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1, výměře 78,60 m2, umístěný ve II. NP
bytového domu č.p. 396, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st.
p. č. 553, k. ú. Uherské Hradiště, s J.V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu určitou 1 roku, výše nájemného 62,Kč/m2/měsíc podlahové plochy (výměry), výše jistoty 19.492,- Kč, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
V. schvaluje ke zveřejnění
Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné - byt č. 6, o velikosti
1+kk, výměře 17,40 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště,
který je součástí pozemku st. p. č. 131, k ú. Uherské Hradiště, minimální výše nájemného 60,Kč/m2/měsíc; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
284/17/RM/2015 Uzavření dodatků ke smlouvám se SVK, a.s.
I. schvaluje
1.uzavření dodatku č.5 ke smlouvě NV 01/2009 ze dne 12.10.2009 o nájmu
vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu, ve znění dodatků č.1 - č. 4, uzavřené
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu nájemní
smlouvy dle přiloženého návrhu,
2. uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě PK 45/2002 ze dne 16.10.2002 o nájmu
vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu, ve znění dodatků č.1 - č. 10, uzavřené

dne 16.10.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290,
Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866, jehož předmětem je aktualizace rozsahu
pronajatého majetku a výše nájemného dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
285/17/RM/2015 Plnění rozpočtu města za první pololetí 2015
I. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
286/17/RM/2015 Rozpočtové opatření města č. 09/2015 a 10/2015
I. ruší
1. Usnesení č. 207/11/RM/2015/ ze dne 26.5.2015, bod I, položka 5., jímž bylo schváleno
"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".
II. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 09/2015 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného
rozpočtu města na rok 2015 se zvyšují o 18 610,8 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 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, IČO 70435651,
provedení oprav školní jídelny v celkovém objemu do 600,0 tis. Kč a nákup nábytku do školní
jídelny v celkovém objemu do 250,0 tis. Kč, hrazené z rezervního fondu příspěvkové
organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
příspěvkové organizace.
4. Příspěvkové organizaci Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, IČ 70435651,
vybudování přístřešku pro kola žáků v celkovém objemu do 250,0 tis. Kč, hrazeného z
investičního fondu příspěvkové organizace za podmínek dle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace.
5. Příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 480, Uherské
Hradiště, IČO 00094846, změnu odpisového plánu pro rok 2015 dle přílohy důvodové zprávy.
6. Příspěvkové organizaci Městská kina Uherské Hradiště, náměstí Míru 951, Uherské
Hradiště, IČO 00836265, změnu odpisového plánu pro rok 2015 dle přílohy důvodové zprávy.
7. Spolku Sbor dobrovolných hasičů Jarošov, IČO 62833065, se sídlem 68601 Uherské
Hradiště - Jarošov, Pivovarská 528, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, účelově
určené na opravu sportovního požárního čerpadla, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
III. nevyhovuje
1. Žádosti příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, o poskytnutí neinvestiční dotace na aktivity Domova se
zvláštním režimem Pržno (pobyt osob s chronickým duševním onemocněním a osob závislých

na návykových látkách) z důvodu nedostatku finanční prostředků.
IV. souhlasí
1. S přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Klub kultury Uherské
Hradiště, Hradební 1198, Uherské Hradiště, IČ 00092100, Městská kina Uherské Hradiště, IČ
00836265, nám. Míru 951, Uherské Hradiště, Mateřská škola, IČ 70993360, Svatováclavská
943, Uherské Hradiště, Základní škola UNESCO, IČ 70436070, Komenského nám. 350,
Uherské Hradiště, Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, IČ 70436177, Základní
škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, IČ 70993327, Dům dětí
a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, IČ 75089602 , dle přílohy důvodové zprávy.
V. doporučuje zastupitelstvu města
1. Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 09/2015, provedené radou města dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 10/2015 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 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu města Uherské Hradiště uzavřené dne 18.12.2014 mezi smluvními stranami Městem
Uherské Hradiště a Petrklíč, o.p.s., Vésky 44, 686 01 Uherské Hradiště,ve znění dle přílohy.
Předmětem dodatku je změna poskytnuté dotace tak, že část ve výši 99,9 tis. Kč se mění z
neinvestiční na investiční.
6. Schválit spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., IČO 60126361,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1004/6, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30
000 Kč, účelově určené na celostátní odborný seminář sdružení, který se uskuteční v
Uherském Hradišti, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Nevyhovět žádosti spolku VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s, IČO 16361016,
Tyršovo náměstí 440, Uherské Hradiště, o poskytnutí úvěru z rozpočtu města ve výši 2 500
000 Kč.
8. Vzít na vědomí Závěrečný účet za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČO 75040425,
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, za rok 2014.
VI. ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Městská kina
1.1. náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, IČO 00836265, použít investiční fond své
příspěvkové organizace v roce 2015 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve
výši 389,9 tis. Kč.
Termín: 31.12.2015
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
287/17/RM/2015 Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. ukončení platnosti "Pravidel pro rozdělování výnosů z loterií" k 31.12.2015.
2. Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016, dle důvodové zprávy.
3. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Regionem
Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, DIČ CZ68731841, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám 21, PSČ 686 01, a to dle přílohy.

Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění činnosti propagace
města a služeb jeho návštěvníkům prostřednictvím činnosti a prostředků Městského
informačního centra a Informačního centra pro mládež. Výše plnění je 2 787 000,-Kč včetně DPH.
4. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a společností
Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, se sídlem Uherské Hradiště - Vésky, Na Krajině 44, a to dle
přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem trvání činnosti poskytování
obecně prospěšných služeb (tj. pomoc ženám, dětem a matkám v nouzi, poskytování
ubytování ženám a matkám s dětmi, provozování krizových lůžek pro ženy a děti vyžadující
okamžitou pomoc, poskytování krizové intervence ženám a matkám s dětmi v tíživé životní
situaci, osvětová činnost). Výše plnění je 903 000,-- Kč včetně DPH.
5. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Oblastní
charitou Uherské Hradiště, IČ 44018886, se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 247,
a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění sociální služby pro
osoby bez přístřeší, a to ve středisku Charity - Azylové bydlení Cusanus. Výše plnění je 549
800,-- Kč včetně DPH.
6. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a TJ Slavoj
Jarošov, IČ 48505803, se sídlem Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 102, PSČ 686 01, a
to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem spolupráce při zabezpečení
volnočasových aktivit a sportovní výchovy mládeže ve čtvrti Jarošov a dále bezplatné
poskytnutí příjezdové komunikace k bočnímu traktu objektu Základní školy a Mateřské školy,
Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace . Výše plnění je 76 000,- včetně DPH.
7. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a FC
Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 566, PSČ 686 01, a to dle
přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zabezpečení volnočasových
aktivit a sportovní výchovy mládeže ve městě Uherské Hradiště. Výše plnění je Kč
5 500 000,-- Kč včetně DPH.
8. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a
Staroměstkými šohajíky, IČ 22739050, se sídlem Staré Město, Klukova 830, PSČ 686 03, a

to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem spolupráce při pořádání
sportovní akce s kulturním programem "Slovácké léto". Výše plnění je 200 000,-- Kč včetně
DPH.
9. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Základní
školou a Mateřskou školou speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, se sídlem Uherské
Hradiště, Šafaříkova 961, PSČ 686 01, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění rehabilitační péče pro
děti v Mateřské škole speciální, Revoluční ul. 743 v Uherském Hradišti. Výše plnění
je 126 000,-- Kč včetně DPH.
10. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Klubem
důchodců Uherské Hradiště, IČ 68685220, se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 1243, PSČ
686 01, a to dle přílohy tohoto usnesení.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem smysluplného naplnění volného
času seniorů města a jejich zapojení do různých aktivizačních činností, motivace k
pravidelným pohybovým aktivitám, zajištění vzdělávacích, kulturních i společenských akcí,
zájezdů či rekondičních pobytů. Výše plnění je 70 000,-- Kč včetně DPH.
11. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Sborem
dobrovolných hasičů Vésky, IČ 62833057, Uherské Hradiště, Šromova 137, PSČ 68601, a
to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem spolupráce při pořádání
hasičské soutěže "O pohár starosty města Uherské Hradiště". Výše plnění je 21 000,-- Kč
včetně DPH.
12. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Sborem
dobrovolných hasičů Jarošov, IČ 62833065, se sídlem Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská
528, PSČ 68601, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem spolupráce při pořádání
hasičské soutěže "O pohár SHD Jarošov". Výše plnění je 10 000,-- Kč včetně DPH.
13. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Sborem
dobrovolných hasičů Mařatice, IČ 13692313, se sídlem Uherské Hradiště - Sady, Pod
Vinohrady 384, PSČ 686 01, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem spolupráce pro pořádání

hasičské soutěže "O MAŘACKÝ POHÁR". Výše plnění je 10 000,-- Kč včetně DPH.
14. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a společností
Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531,
PSČ 686 01, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem za účelem údržby a regenerace
přírodního areálu Park Rochus. Cílem je rozvoj dané lokality jako klidové zóny s akcentem na
přírodu, kulturu, vzdělávání a rekreaci. Výše plnění je 896 600,-- Kč včetně DPH.
15. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Obchodní
akademií, Vyšší odbornou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, IČ 60371731, se sídlem Uherské Hradiště, Nádražní 22, PSČ 686 57, a to
dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění výuky ve vybraných
studijních oborech uskutečňovaných Obchodní akademií v pronajatých prostorech ve
vlastnictví města. Výše plnění je 32 000,-- Kč včetně DPH.
16. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem Zlín, nám. T.G. Masaryka 5555,
PSČ 760 01, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění výuky ve vybraných
studijních programech uskutečňovaných Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v pronajatých
prostorech ve vlastnictví města. Výše plnění dle Přílohy ke Smlouvě o spolupráci.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
288/17/RM/2015 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Uherské
Hradiště, jimiž se vyhlašují úplná znění zřizovacích listin.
1. Zřizovací listina organizace Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
(dodatek č. 5)
2. Zřizovací listina organizace Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
(dodatek č. 4)
3. Zřizovací listina organizace Slovácké divadlo, Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
(dodatek č. 5)
4. Zřizovací listina organizace Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková
organizace, (dodatek č. 5)
5. Zřizovací listina organizace Senior centrum UH, příspěvková organizace, (dodatek č. 4)
6. Zřizovací listina organizace Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
(dodatek č. 4)

7. Zřizovací listina Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, (dodatek č. 3)
8. Zřizovací listina organizace Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace, (dodatek č. 5)
9. Zřizovací listina organizace Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, příspěvková organizace, (dodatek č. 4)
10. Zřizovací listina organizace Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková
organizace, (dodatek č. 3)
11. Zřizovací listina organizace Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná
1063, příspěvková organizace, (dodatek č. 3)
12. Zřizovací listina organizace Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice,
1. máje 55, příspěvková organizace, (dodatek č. 3)
13. Zřizovací listina organizace Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 200, příspěvková organizace, (dodatek č. 5)
14. Zřizovací listina organizace Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777,
příspěvková organizace, (dodatek č. 3)
15. Zřizovací listina organizace Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494,
příspěvková organizace (dodatek č. 3)
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
289/17/RM/2015 Plat ředitele příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště
I. stanovuje
MgA. Michalu Zetelovi, Ph.D., řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské
Hradiště, plat od 1.9.2015 dle přiloženého návrhu.
II. schvaluje
kritéria hodnocení ředitele příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště pro
stanovení roční odměny v roce 2015 dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
290/17/RM/2015 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
1. panu Z. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské
Hradiště ve výši 320 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytového domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ Uherské Hradiště s úrokovou sazbou 0,24% p. a.,
2. paní V. P. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště Jarošov ve výši 288 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░ v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
3. panu M. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 09 Uherské Hradiště Míkovice ve výši 150 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací rodinného
domu░░░░ ░ a hospodářské budovy ve dvorní části na ul. ░░░░ ░░░ v Uherském
Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,36 % p. a.,

4. panu Z. V. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky
ve výši 105 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
5. panu Ing. Z. P. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 09 Uherské Hradiště Míkovice ve výši 56 tis. Kč na provedení udržovacích prací u rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,36% p. a.,
6. panu Ľ. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
224 tis Kč na provedení stavebních úprav bytu č. 4 v bytovém domě ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
7. panu J. H. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice ve výši 180 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou
0,24 % p. a.,
8. panu V. N. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov
ve výši 66 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,27 % p. a.,
9. panu Ing. M. P. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště
ve výši 50 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
10. Společenství vlastníků jednotek ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░
, 686 01 Uherské Hradiště ve výši 350 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytového domu
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
11. panu V. F. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░ , 686 09 Uherské Hradiště Míkovice ve výši 400 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
12. panu R. Š. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště Sady ve
výši 160 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,27 % p. a.,
13. panu Mgr. B. L. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské
Hradiště ve výši 419 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
14. paní M. B. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 04 Kunovice ve výši 253 tis. Kč
na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
15. paní Ing. S. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice ve výši 186 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,24 %
p. a.,
16. panu Ing. arch. A. H. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve
výši 475 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
17. paní Ing. D. P. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště Jarošov ve výši 176 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
18. paní H. P. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 09 Uherské Hradiště Míkovice ve výši 200 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
19. panu I. Z. ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░ 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 160 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,

20. paní V. V. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské
Hradiště ve výši 180 tis. Kč na provedení stavebních a udržovacích prací u bytového
domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,36 %
p. a.,
21. panu L. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 50 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
22. panu Ing. R. M. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve
výši 200 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.,
23. panu M. S. ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 06 Uherské Hradiště ve výši
150 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,24 % p. a.
a uzavření příslušných smluv
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
291/17/RM/2015 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2015"
I. schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2015" těmto subjektům:
1. Ing. L. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ), ve výši 4.000
Kč, na pronájem sálu ve Slováckém divadle UH a služby s tímto pronájmem spojené - pro
setkání "Stařešinů uherskohradišťského gymnásia".
2. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, pro
konzultační středisko/místní pracoviště NIPI BP, o.p.s., Šlerkova 800, 686 04 Kunovice, ve
výši 10.000 Kč, na zajištění chodu střediska v regionu UH (činnost konzultanta), tj. provozní
a mzdové náklady, včetně DPP a DPČ
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2015" těmto subjektům:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, pro Ergo
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 25.000 Kč na mzdové
a provozní náklady.
2. Středisko rané péče Educo Zlín, z.s., Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ 26986728, ve výši
8.000 Kč na provozní a mzdové náklady.
3. Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, IČ 60557621 pro
Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, detašované pracoviště v Uherském Hradišti,
Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu mzdy
psycholožky, případně provozní náklady.
4. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ

65267991, pro Denní stacionář, ve výši 10.000 Kč na mzdy a provozní náklady.
5. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991, pro Poradnu rané péče, ve výši 10.000 Kč na mzdy a provozní náklady.
6. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, IČ 26708451, pro Centrum Uherské
Hradiště, Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 10.000 Kč na mzdy a
provozní náklady.
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro Domácí pečovatelskou službu, Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště,
ve výši 35.000 Kč, na mzdové náklady.
8. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro Centrum osobní asistence, Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště, ve
výši 30.000 Kč na mzdové náklady.
9. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro Centrum denních služeb pro seniory, Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 10.000 Kč na mzdové náklady.
10. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01
Kroměříž, IČ 29314747, pro pobočku v Uherském Hradišti, Palackého nám. 293, ve výši
20.000 Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek, evidenční program, propagaci.
11. Klub důchodců Uherské Hradiště, Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
68685220, ve výši 20.000 Kč na úhradu provozních nákladů, pronájem prostor k pořádání
akcí, kulturní, sportovní, vzdělávací aktivity, zájezdy.
12. Akropolis, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 15.000
Kč na nákup materiálu, didaktických pomůcek, provozní náklady.
13. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - místní organizace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 71208232, ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s rekondičním pobytem,
případně na pronájem sálu k pořádání akcí.
14. Lidumila, s.r.o., Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 29194024, ve výši
15.000 Kč na mzdy a provozní náklady
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
292/17/RM/2015 Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce
2015"
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí v rámci dotačního programu
"Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2015" následujícím subjektům:
1. MS Rochus Jarošov, U Bagru 101, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov, IČ:
71221468, ve výši Kč 25.000,- na zazvěření honitby, oživení pernaté zvěře bažanta v lokalitě Rochus, část Březní,
2. Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 75089602,
ve výši Kč 10.000,- na Vzdělávací kurz pro veřejnost I. pololetí - Přírodovědná
akademie, vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

II. nevyhovuje
žádosti občanského sdružení Kopýtka pro štěstí, Traplice 263, 687 04 Traplice, IČ: 22610383,
ze dne 12.5.2015, o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora
činností v oblasti životního prostředí v roce 2015" ve výši 10.000 Kč z důvodu nesplnění
pravidel Fondu životního prostředí, protože nevyvíjí činnosti na území města Uherské
Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
293/17/RM/2015 Dotační program "Podpora obnovy historické architektury"
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu
Podpora obnovy historické architektury v roce 2015:
1. MUDr. Leopoldu Rotterovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ve
výši 100 000 Kč na výměnu okenních konstrukcí na domě č. p. 133 v Prostřední ulici
v Uherském Hradišti pod podmínkou odstranění nepovolených reklamních zařízení na nároží
domu,
2. Základní škole UNESCO, příspěvkové organizaci, IČ 704 36 070, Komenského náměstí
350, Uherské Hradiště ve výši 10 890 Kč na obnovu sádrových plastik putti na vnitřním
schodišti ZŠ UNESCO č. p. 350 na Komenského náměstí v Uherském Hradišti,
3. Ing. Janu Möllerovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve
výši 100 000 Kč na výměnu okenních konstrukcí na domě č. p. 468 ve Svatováclavské ulici
v Uherském Hradišti,
4. Římskokatolické farnosti Kunovice, IČ 484 89 042, Farská 1340, Kunovice ve výši
100 000 Kč na obnovu fasády kaple sv. Anežky České v Uherském Hradišti - Míkovicích,
5. p. Petru Vencálkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 100 000 Kč
na obnovu severní a východní fasády domu č. p. 172 v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
294/17/RM/2015 Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2015"
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje cestovního ruchu v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Region Slovácko-sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 687 31 841, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště ve výši 20 000 Kč na projekt: II. Slovácký festival chutí a vůní,
2. Tradiční výrobek Slovácka, z.s., IČ: 036 74 029, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
ve výši 12 000 Kč na projekt: VI. Přehlídka Slovácko v tradici,

3. Region Slovácko-sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 687 31 841, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště ve výši 7 000 Kč na projekt: Na kole vinohrady
Uherskohradišťska,
4. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 750 40 425,
Palackého nám. 293, Uherské Hradiště ve výši 20 000 Kč na projekt: Poznej svůj Baťův kanál
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
295/17/RM/2015 Dotační program "Podpora rozvoje kultury v roce 2015"
I. schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje kultury v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Mužský pěvecký sbor z Kunovic, IČ: 226 88 455, Polní 608, Uherské Hradiště ve výši 10
000 Kč na projekt: Mužské a ženské pěvecké sbory na pouti ke kapli sv. Rocha,
2. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 462 54 323, Mariánské náměstí 125, Uh.
Hradiště ve výši 5 000 Kč na projekt: Nákup materiálu na výrobu haptické výstavy - její
realizace,
3. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk Uherské Hradiště, IČ: 708 93 110, Hradební 1198, Uh.
Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt: Dušičkový koncert s doprovodem komorního
orchestru,
4. TRINNNO,z.s., IČ: 036 40 019, IČ: Mojmírova 732, Staré Město ve výši 5000 Kč na
projekt: Zajištění offprogramu 01 UK/UH: Dny britského filmu a kultury - zabezpečení
doprovodného programu
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje kultury v roce 2015" následujících subjektů:
1. Cimbálová muzika Kunovjan, IČ: 706 93 128, Hradební 1198, Uh. Hradiště, žádost ze dne
30.6.2015, na projekt: Pořízení nových krojových košil a obalů na kroje pro CM Kunovjan, z
důvodu upřednostnění jiných kulturních aktivit, zejména tzv. živého umění,
2. Vinaři Mařatice, IČ: 670 06 981, Vinohradská 850, Uh. Hradiště, žádost ze dne
30.6.2015 na projekt: Seminář - moderní postupy při pěstování révy vinné a výrobě vína,
z důvodu, že projekt je úzce specificky zaměřený a nemá dopad na širší veřejnost.
III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
kultury v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Tělocvičná jednota SOKOL Uherské Hradiště, IČ: 005 31 120, Tyršovo náměstí 113, Uh.
Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt: Inovace vybavení loutkového divadla,

2. Klub železničních modelářů Slovácko, IČ: 020 29 936, Vyšehradská 1063, Hluk ve výši
20 000 Kč na projekt: Jede vláček kolejáček III - Výstava klubu železničních modelářů,
3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 708 83 521, nám. T.G.M. 5555, Zlín ve výši 5 000 Kč
na projekt: Výtvarné sympozium Panta Rhei 2015,
4. CIFRA, z.s., IČ: 265 23 213, Hradební 1198, Uh. Hradiště ve výši 25 000 Kč na projekt:
CIFRA 15 let - Zbojnické cifrování aneb cifránské zbojničení,
5. Malovaný kraj, o.s., IČ: 270 10 511, 17. listopadu 1a, Břeclav ve výši 20 000 Kč na
projekt: Vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2015 - dokončení ročníku,
6. UH Senior Band, spolek, IČ: 708 93 144, Hradební 1198, Uh. Hradiště ve výši 20 000
Kč na projekt: Zajištění akcí "Čaj s UH SENIOR BANDEM" v II. pololetí roku 2015,
7. J.D.Production, s.r.o., IČ: 255 92 939, Palackého nám, 293, Uh. Hradiště ve výši 20 000 Kč
na projekt: CZ SK HELLO JAZZ WEEKEND,
8. Karel Hoffman, K+M umělecká a divadelní agentura, IČ: 687 17 113, Konečná 983, Uh.
Hradiště ve výši 25 000 Kč na projekt: Divadelní představení pro děti,
9. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 462 56 300, Jana
Blahoslava 419, Uh. Hradiště ve výši 10 000 Kč na projekt: Uspořádání koncertů,
10. Mužský sbor JMF Derfla, IČ: 229 03 836, Železniční 152, Uh. Hradiště ve výši 10 000 Kč
na projekt: Derflanské vinobraní,
11. Folklorní soubor Kunovjan, IČ: 708 90 063, Hradební 1198, Uh. Hradiště ve výši 15 000
Kč na projekt: Realizace výroční 25. Štěpánské besedy u cimbálu s Kunovjanem,
12. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, IČ: 704 36 169, Větrná 1063, Uh.
Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt: Rozvoj osobnosti a uměleckého nadání žáků
dramatického kroužku,
13. Taneční soubor Hradišťan, IČ: 228 45 402, Tyršova 926, Staré Město ve výši 10 000 Kč
na projekt: Moravský kabaret Tanečního souboru Hradišťan,
14. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, IČ: 265 43 851, Pivovarská 488, Uh. Hradiště ve
výši 35 000 Kč na projekt: VIII. ročník taneční soutěže O pohár starosty města Uherské
Hradiště
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
296/17/RM/2015 Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce
2015"
I. schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731 ve výši Kč
8.000,- na projekt: Univerzita třetího věku při OAUH - na zajištění autobusové dopravy pro
studenty exkurze a promocí v Olomouci,
2. Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
60371773 ve výši Kč 3.000,- na projekt: Podpora družebních vztahů s dětským domovem
v Mayenu - na materiální náklady, vstupné

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu
"Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková
organizace, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70436070 ve výši Kč
3.000,- na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku - na
materiální náklady na zajištění soutěží, besed, výstav,
2. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 00559644 ve výši Kč 5.000,- na projekt: Organizace soutěže Křídlo
sv.Václava pro žáky ZŠ a SŠ - na materiální a technické zajištění,
3. Moravský rybářský svaz, místní organizace, Uherské Hradiště, U Moravy 852, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00557323 ve výši Kč 5.000,- na projekt: Podpora žáků ZŠ ke
sportovnímu rybolovu - na materiální náklady,
4. Sbor dobrovolných hasičů Míkovice, Partyzánská 227, 686 09 Uherské Hradiště, IČ
62833073 ve výši Kč 4.000,- na projekt: Zlepšení podmínek činnosti mladých hasičů - na
sportovní vybavení, sportovní výstroj,
5. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 60370432 ve výši Kč 8.000,- na projekt: Krajská olympiáda
speciálních škol - na náklady k zajištění sportovní akce,
6. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, IČ 75089602 ve výši Kč 7.000,- na projekt:
Vybavení technického kroužku - na materiální náklady
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
III. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního
programu "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2015" u tohoto subjektu:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46256300, žádost ze dne 30.6.2015, na projekt: Táborový pobyt pro děti ve
Strměchách, víkendový pobyt, z důvodu vyčerpání finančních prostředků programu,
2. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště o.s., Pivovarská 488, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
26543851, žádost ze dne 30.6.2015 na projekt: Výukové a tréninkové pomůcky pro kondiční
přípravu, z důvodu vyčerpání finančních prostředků programu.
IV. nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelových dotací z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního
programu "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2015" následujících
subjektů:
1. DUHA sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Dužina Úsvit, Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště IČ 62831500, žádost ze dne 25.6.2015, na

projekt: Lanování ve městě, z důvodu vyčerpání finančních prostředků programu,
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, Sportovní 777,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 70435651, žádost ze dne 29.6.2015, na projekt: Mikulášský
florbalový turnaj, z důvodu vyčerpání finančních prostředků programu.
3. Klub přátel ICM, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976, žádost
ze dne 29.6.2015, na projekt: Výroba papírových draků, z důvodu vyčerpání finančních
prostředků programu,
4. "Občanské sdružení Montessori Uherské Hradiště", Za Alejí 1072, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 01479989, žádost ze dne 16.6.2015, na projekt: Nákup pomůcek pro montessori
třídy, z důvodu vyčerpání finančních prostředků programu,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
297/17/RM/2015 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v roce 2015"
I. schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního
programu "Podpora rozvoje sportu v roce 2015" následujícím subjektům:
1. Tělocvičná jednota Sokol Mařatice, Sokolovská 351, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 485 05
919, na organizaci akce Bruslením ke zdraví - nájem ledové plochy a šaten v Uh. Hradišti, ve
výši Kč 1.000,-.
2. Discgolf Club Slovácko, Štěpnická 1107, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 226 05 975, na
turnaj discgolfové ligy kategorie A - Slovácko Open - věcné odměny, ve výši Kč 3.000,-.
3. Eva Hohausová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 686 01 Uherské Hradiště, na cvičení seniorek ve
školním roce 2015/2016 - pronájem tělocvičny v Uh.Hradišti, ve výši Kč 2.000,-.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
sportu v roce 2015" následujícím subjektům:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, na provoz sportovní haly v Uh.Hradišti ve výši Kč 370.000,-, na hlavní činnost v
oblasti sportu - opravy, údržba, revize (min. 50,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie za
předpokladu splnění následujících podmínek uložených usnesením ZM č. 289/18/ZM/2013/1
ze dne 16.9.2013:
a) Dotace bude určena pouze na hlavní činnost v oblasti sportu,
b) Dotace na energie bude poskytnuta ve výši max. 80 % celkových nákladů na energie hlavní
činnosti, nejvýše však může činit polovinu celkově poskytnuté dotace v daném roce.
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl atletiky na provoz atletického stadionu a volejbalových kurtů - pronájem, opravy,
drobná údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, ve výši Kč 150.000,-.
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56

808, oddíl atletiky na organizaci 7. ročníku Atletického trojboje - rozhodčí, věcné odměny,
propagace, ve výši Kč 3.000,-.
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl atletiky na organizaci 58. ročníku Slováckého běhu - rozhodčí, služby rozhlasu a
hlasatele, čipové měření vč. sady čipů, věcné odměny, propagace, ve výši Kč 34.000,-.
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava k závodům, rozhodčí, trenéři mládeže, ve
výši Kč 35.000,6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl squashe na sportovní činnost - doprava, startovné, poplatky za soutěže, ve výši
Kč 5.000,-.
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl házené na organizaci turnaje O pohár města Uh. Hradiště - rozhodčí, věcné
odměny, propagace, ve výši Kč 4.000,-.
8. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na
mistrovská a nemistrovská utkání, trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť v Uh.
Hradišti, ve výši Kč 20.000,-.
9. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl házené na sportovní činnost družstva dospělých - doprava na mistrovská utkání,
rozhodčí, ve výši Kč 5.000,-.
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitel mládeže, ve výši Kč 18.000,-.
11. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl juda na mistrovství Moravy "mláďat" (8-10 let) - věcné odměny, rozhodčí, ve výši
Kč 3.000,-.
12. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl juda na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava na turnaje, ve výši Kč
15.000,-.
13. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl volejbalu na organizaci tří mezinárodních turnajů mládeže - věcné odměny,
rozhodčí, propagace, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši Kč 7.000,-.
14. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na
mistrovská, nemistrovská utkání a turnaje, rozhodčí, trenéři mládeže, startovné ve výši Kč
87.000,-.
15. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na
závody, trenéři mládeže, startovné, ve výši Kč 90.000,-.
16. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, oddíl jógy na cvičení seniorů - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši Kč 2.000,-.
17. HC Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
organizaci turnaje žactva O pohár starosty města Uh. Hradiště - věcné odměny, rozhodčí,
hlasatel, časoměřič, propagace, ve výši Kč 8.000,-.
18. HC Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
sportovní činnost - doprava na mistrovská i nemistrovská utkání, úhrada rozhodčím a
pomocným funkcím (hlasatel, časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, pronájem sportovišť v
Uh. Hradišti, ve výši Kč 415.000,-.
19. HC Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na
provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu v Uh.

Hradišti, ve výši Kč 200.000,-.
20. Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 226 68 381, na provoz sportovního zařízení - opravy, údržba, energie na zimním
stadionu v Uh. Hradišti, ve výši Kč 16.000,-.
21. Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 226 68 381, na sportovní činnost - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři a cvičitelé
mládeže, ve výši Kč 10.000,-.
22. BIKROS MÍKOVICE, 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, na sportovní činnost startovné a nájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši Kč 13.000,-.
23. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 163 61 016, na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava
na závody, trenéři mládeže, ve výši Kč 25.000,-.
24. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 163 61 016, na organizaci celorepublikové akce "Hradišťský šestikilák" pronájem pozemku v Uh. Hradišti, pronájem stanů, rozhodčí, časomíra, propagace, věcné
ceny, ve výši Kč 8.000,-.
25. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši Kč 35.000,-.
26. TJ Mařatice-Východ, Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431, na sportovní
činnost - rozhodčí, doprava na utkání, trenéři mládeže, ve výši Kč 25.000,-.
27. TJ Mařatice-Východ, Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431, na provoz
hřiště a kabin v Mařaticích - el. energie, vodné a stočné ve výši Kč 6.000,-.
28. Tenisový klub Uherské Hradiště, U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 58
079, na organizaci celostátního turnaje mladšího a staršího žactva - technické zabezpečení,
rozhodčí, věcné odměny, propagace, ve výši Kč 10.000,-.
29. Tenisový klub Uherské Hradiště, U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 58
079, na sportovní činnost mládeže - pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti, trenéři
mládeže, ve výši Kč 20.000,-.
30. Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 628 32 778, na organizaci turnaje Orelské florbalové ligy - pronájem tělocvičny v Uh.
Hradišti, rozhodčí, ve výši Kč 3.000,-.
31. Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 628 32 778, na sportovní činnost oddílu florbalu - pronájmy sportovišť v Uh.
Hradišti, trenéři mládeže, ve výši Kč 9.000,-.
32. Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 628 32 778, na sportovní činnost oddílu stolního tenisu - doprava na soutěže, trenéři
mládeže, ve výši Kč 5.000,-.
33. MTBikers o. s., Břestek 224, 687 08 Buchlovice, IČ: 265 26 662, na organizaci závodu
MTB Cross country a Dětského cyklistického dne v Uh. Hradišti - technické zajištění, věcné
odměny, zdravotní pohotovost (sanita), propagace, elektronická časomíra, ve výši Kč 40.000,34. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 005 31 120, na sportovní činnost - odměny cvičitelům mládeže, ve výši Kč
5.000,-.
35. AKROPOLIS, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 285 52 709, na
organizaci akce Akropolis aerobik Cup Uh. Hradiště - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti,
ozvučení, ve výši Kč 5.000,-.
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

III. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje sportu v roce 2015" u těchto subjektů:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56
808, žádost ze dne 29.06.2015, na organizaci 19. ročníku Vánočního poháru v bench pressu věcné odměny, rozhodčí, propagace - z důvodu vyčerpání finančních prostředků
dotačního programu.
2. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, žádost ze dne 22.05.2015, na provoz loděnice - opravy, údržba, energie,
revize - z důvodu vyčerpání finančních prostředků dotačního programu.
3. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, žádost ze dne 10.06.2015, na provoz a údržbu sportovního zařízení v
Jarošově - oprava soc. zařízení a sprchy sportovců, údržba hrací plochy, oprava budovy šaten,
oprava zábradlí a sítí, rekonstrukce zavlažování - z důvodu vyčerpání finančních prostředků
dotačního programu.
4. Tenisový klub Uherské Hradiště, U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 58 079,
žádost ze dne 26.06.2015, na provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, energie - z důvodu
vyčerpání finančních prostředků dotačního programu.
5. Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 628 32 778, žádost ze dne 29.06.2015, na letní soustředění žáků florbalu - ubytování,
zdravotní služba - z důvodu vyčerpání finančních prostředků dotačního programu.
6. Orel jednota Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 628 32 778, žádost ze dne 29.06.2015, na putování z Uh. Hradiště do Santiaga de
Compostela - zpáteční cesta - cestovné - z důvodu vyčerpání finančních prostředků
dotačního programu.
7. Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 712 34 187, žádost ze dne 22.06.2015, na individuální podporu špičkových
sportovců regionu zařazených do Centra sportovních nadějí - soustředění, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, rehabilitace - z důvodu vyčerpání finančních
prostředků dotačního programu.
8. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 005 31 120, žádost ze dne 28.06.2015, na provoz sokolovny - energie, obnova
nářadí a náčiní, revize nářadí - z důvodu vyčerpání finančních prostředků
dotačního programu.
9. Helena Křiváčková,░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště, žádost ze dne
25.06.2015, příspěvek na mezinár. turnaj v Holandsku v aplikovaném stolním tenise
nevidomých - startovné, doprava, včetně doprovodu - z důvodu poskytnutí dotace přímo z
rozpočtu města na rok 2015.
10. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště o.s., Pivovarská 488, 686 01 Uh. Hradiště Jarošov, IČ: 265 43 851, žádost ze dne 30.06.2015, na VIII. ročník taneční soutěže O pohár
starosty města Uherské Hradiště - pronájem v Klubu kultury Uh. Hradišti, věcné odměny - z
důvodu podání žádosti o dotaci na stejný projekt z jiného dotačního programu města Uh.
Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

298/17/RM/2015 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/1724/2015/DOP
I. schvaluje
uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 40.000,- Kč na zajištění provozu
dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti v roce 2015, dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
299/17/RM/2015 Příprava Slováckých slavností vína a otevřených památek 2015
I. bere na vědomí
stav příprav Slováckých slavností vína a otevřených památek 2015 v Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
300/17/RM/2015 Povolování výjimek mateřským školám a základním školám z počtu dětí a
žáků ve třídě
I. bere na vědomí
informaci o povolování výjimek z počtu dětí a žáků ve třídě mateřským školám a základním
školám zřízeným městem Uherské Hradiště, do zvýšeného počtu (maximálně plus
4) stanoveného příslušnými právními předpisy.
II. pověřuje
vedoucí odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště povolováním
výjimek z počtu dětí a žáků ve třídě mateřským školám a základním školám zřízeným
městem Uherské Hradiště, do zvýšeného počtu (maximálně plus 4) stanoveného příslušnými
právními předpisy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
301/17/RM/2015 Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města
Uherské Hradiště
I. schvaluje
Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště dle
předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
302/17/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí
I. doporučuje zastupitelstvu města
vydat s účinností od 1.10.2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k

zajištění veřejného pořádku.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
303/17/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů
I. doporučuje zastupitelstvu města
vydat s účinností od 1. 10. 2015 Obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2015 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
304/17/RM/2015 Porušení právního předpisu města Uherské Hradiště
I. schvaluje
uložení pokuty ve výši 5.000 Kč a uložení povinnosti nahradit náklady řízení v paušální
částce 1.000 Kč panu ░░░░ ░░░░ ░ , IČ 009 10 864, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , za správní delikt podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, tj. za porušení povinnosti stanovené Nařízením města č. 3/2015, kterým se
vydává tržní řád (podomní prodej).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
305/17/RM/2015 Jmenování vedoucí odboru sociálních služeb
I. jmenuje
Mgr. Petru Karlíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do funkce vedoucí odboru
sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště, s nástupem do funkce od 1. září 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
306/17/RM/2015 Návrh na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova
1243, Uherské Hradiště a bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské
Hradiště
I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 117 o velikosti 1+1 v Domě s
pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243, Uherské Hradiště s nájemným určeným podle
usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 567/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 paní Ludmile
Karlíkové, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 6 o velikosti 1+KK v Domě s chráněnými
byty, ul. Štefánikova 1284, 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. Josef Buček, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
2. Karel Máťa, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
307/17/RM/2015 Nadlimitní veřejná zakázka - Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Uherské Hradiště
I. schvaluje
1.
•

•

výsledek zadávacího řízení na dodávky pod názvem "Konsolidace IT a nové
služby TC ORP Uherské Hradiště, Část 1 Rozvoj služeb TC ORP a
elektronizace procesů", provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, otevřené řízení. Vybraný uchazeč: VERA spol. s
r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ: 625 87 978, s nabídkovou cenou
1.882.712 Kč bez DPH, 2.278.082 Kč včetně DPH.
Uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na "Část 1 Rozvoj služeb TC ORP
a elektronizace procesů", s vybraným uchazečem VERA spol. s r.o., IČ: 625 87
978, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, a v souladu s návrhem smlouvy o dílo a servisní smlouvy ze zadávací
dokumentace, dle příloh.

2.
•

•

Výsledek zadávacího řízení na dodávky pod názvem "Konsolidace IT a nové
služby TC ORP Uherské Hradiště, Část 2 Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní
infrastruktura TC ORP", provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, jednací řízení s uveřejněním. Vybraný
uchazeč: ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 251 45
444, s nabídkovou cenou 4.007.584 Kč bez DPH, 4.849.177 Kč včetně DPH.
Uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na "Část 2 Zvýšení bezpečnosti a
bezpečnostní infrastruktura TC ORP", s vybraným uchazečem ICZ a.s., IČ: 251
45 444, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, a v souladu s návrhem smlouvy o dílo a servisní smlouvy ze
zadávací dokumentace, dle příloh.

II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků k uzavřeným smlouvám s vybranými uchazeči
dle bodu I.1 a I.2 tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
308/17/RM/2015 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití Informačního systému
Radnice VERA
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS Radnice VERA mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské
Hradiště, PSČ 68601 a společností VERA, spol. s r. o., IČ 62587978, DIČ CZ62587978, se

sídlem Klicperovo náměstí 39, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 50351, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku č. 7 je podpora nově pořízených částí IS Radnice VERA - Speciální
stavební silniční úřad, Silniční správní řízení, Vodoprávní agenda a Mobilní kancelář městské
policie a uplatnění inflace za rok 2014. Navýšení celkové roční platby za
podporu informačního systému Radnice VERA činí 95.634 Kč bez DPH, 115.717,14 Kč
včetně DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
309/17/RM/2015 Veřejná zakázka - Pořízení core přepínačů pro potřeby města Uherské
Hradiště
I. schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na dodávky pod názvem Pořízení core přepínačů pro potřeby
města Uherské Hradiště, provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, finanční limit 4.
Vybraný uchazeč: NIO s.r.o., IČ 26977664, DIČ: CZ26977664 se sídlem Uherské Hradiště,
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, s nabídkovou cenou 475.700 Kč bez
DPH, 575.597 Kč včetně DPH.
2. Uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem NIO s.r.o., IČ 26977664, DIČ:
CZ26977664 se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
a to dle přílohy.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke kupní smlouvě uzavřené s
vybraným uchazečem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
310/17/RM/2015 Schválení auditora města a smlouvy o kontrolní činnosti, jejímž předmětem
je přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Uherské Hradiště za rok 2015
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zadání přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2015 společnosti FSG
Finaudit s.r.o., se sídlem Tř. Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČ 61947407, auditorské
oprávnění č. 154, oprávněná poskytovat auditorské služby v rozsahu stanoveném zákonem č.
93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o kontrolní činnosti mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a společností
FSG Finaudit s.r.o., IČ 619 47 407, CZ61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2,
PSČ 772 00, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města za rok 2015.
Výše plnění dle smlouvy je 135.000,- Kč bez DPH, 163.350,- Kč včetně DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

311/17/RM/2015 Připomínky města Uherské Hradiště k návrhu Územního plánu Kunovice
I. neuplatňuje
1. připomínky k návrhu Územního plánu Kunovice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
312/17/RM/2015 Plánovací smlouva na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
I. schvaluje
uzavření Plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu mezi městem
Uherské Hradiště , IČ 00291471, DIČ 00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, PSČ 68601 a navrhovateli Monikou Trtkovou, bytem ul. Václava Kulíška 1158, PSČ
686 05 Uherské Hradiště a Petrem Holoubkem, bytem ul. Na Hraničkách 853, PSČ 686 05
Uherské Hradiště, dle přílohy.
Předmětem plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu jsou mj.
závazky navrhovatelů - stavebníků rodinného domu na pozemcích parcelních čísel 3012/93,
3012/98, 3012/39, 3012/34 katastrálním území Mařatice, včetně závazku k úhradě finančního
příspěvku na chybějící technickou a dopravní infrastrukturu ve výši 118.905,00 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
313/17/RM/2015 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
I. schvaluje
uzavření Smlouvy č. 172/2015 o poskytnutí finančních prostředků mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 708 56 508 jako
poskytovatelem dotace a městem Uherské Hradiště se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, jako příjemcem dotace na akci "Uherské Hradiště,
bezbariérový chodník - úsek Štěpnice, ul. Husova", ve výši max. 5.687.000 Kč, dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
314/17/RM/2015 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFŽP
I. schvaluje
uzavření Smlouvy č. 00711438 o poskytnutí finančních prostředků mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 000 20
729 jako poskytovatelem dotace a městem Uherské Hradiště se sídlem Masarykovo nám. 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, jako příjemcem dotace na akci "Smetanovy sady obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště", ve výši 4.219.212
Kč, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

315/17/RM/2015 Přijetí dotace z OPŽP na zahradu MŠ Komenského
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 v přírodním stylu MŠ Komenského" v rámci
Operačního programu Životní prostředí, dle přiloženého Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vč.
jeho příloh).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
316/17/RM/2015 Přijetí dotace z OPŽP na zahradu MŠ speciální
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 v přírodním stylu MŠ speciální" v rámci
Operačního programu Životní prostředí, dle přiloženého Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vč.
jeho příloh).
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
317/17/RM/2015 Převzetí záštity městem Uherské Hradiště
I. poskytuje
záštitu města Uherské Hradiště akci "Putování Vinohradskou ulicí", která se uskuteční ve
dnech 12. a 13. 9. 2015 v Uherském Hradišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
318/17/RM/2015 Ukončení smlouvy o poskytování služeb PCO - Sensas Česko-Slovensko,
s.r.o.
I. bere na vědomí
výpověď smlouvy o poskytování služeb (napojení objektu na pult centralizované
ochrany) podanou společností Sensas Česko-Slovensko, s.r.o., Babice 145, IČ: 60739436 s
tím, že smluvní vztah skončí ke dni 31.08.2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
319/17/RM/2015 Bezúplatný převod hasičských elektrocentrál
I. schvaluje
uzavření smlouvy o převodu majetku č. 3051/15 mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 002991471 a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ:
70887306, jejímž předmětem je bezúplatný převod 2 ks elektrocentrál pro potřeby Jednotek
sboru dobrovolných hasičů Mařatice a Uherské Hradiště, které jsou zřízeny městem Uherské
Hradiště, a to dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
320/17/RM/2015 Příprava VII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

I. stanovuje
VII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 7. září 2015 v 15:00 hodin do velkého
sálu Reduty.
II. navrhuje
předběžný program VII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště:
1. Zahájení
2. Zpráva o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2015
3. Rozpočtové opatření města č. 9/2015 a 10/2015
4. Záměry města
5. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací
6. Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016
7. Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
8. Dotace z Fondu obnovy historické architektury
9. Dotace z Fondu životního prostředí
10. Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání
11. Dotace z Fondu sportu
12. Dotace z Fondu kultury
13. Dotace z Fondu cestovního ruchu
14. Dotace z Fondu sociální pomoci a prevence
15. Schválení auditora města a smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
územně samosprávného celku
16. Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí
17. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů
18. Zpráva o činnosti výborů ZM za I. pololetí 2015
19. Zpráva o činnosti Rady města
20. Dotazy, připomínky a podněty
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
člen rady města

