PŘEHLED USNESENÍ
19. schůze Rady města
konané dne 13.10.2015

343/19/RM/2015 Zahájení a schválení programu 19. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. schvaluje
program 19. schůze rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
344/19/RM/2015 Veřejná zakázka Vánoční světelná výzdoba města Uherské Hradiště
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na dodávky pod názvem Vánoční světelná výzdoba
města Uherské Hradiště provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, č. II odst. 2, finanční limit 4.
Vybraný uchazeč MK ILLUMINATION, s. r. o., Solivarská 1/a, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČ 364 63 396, s nabídkovou cenou 1.614.521 Kč bez
DPH,1.953.570 Kč s DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem MK ILLUMINATION, s. r. o.,
Solivarská 1/a, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ 364 63 396 v souladu s
výzvou k podání nabídky ze dne 23.09.2015.
II. pověřuje
starostu města rozhodnutím o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným
uchazečem dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
345/19/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ohrádky na kontejnerové stání o celkové ploše
18,00 m2, parkoviště a vjezdů o celkové ploše 322,00 m2, odstavné a manipulační plochy pro
HZS o celkové ploše 303,00 m2, chodníků a zpevněných ploch o celkové ploše 809,00 m2 a
zeleně o celkové ploše 755,00 m2, vše dle přesné specifikace uvedené v důvodové zprávě (dle
Architektonické studie pro projekt "Bytový dům Moravní náměstí, Uherské Hradiště", autor:
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, status: 09.03.2015), 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. Pronájem a následné uzavření smlouvy na 1 ks nenasvíceného optického vlákna SM 9/125
kabelu metropolitní komunikační 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, společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 253 52 288; s výší nájmu 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba
DPH; na dobu neurčitou s devítiměsíční výpovědní lhůtou; za účelem poskytování
telekomunikačních služeb.
3. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení - plynovodní přípojky na částech pozemků p. č. 1/13 v délce 0,52 bm,
p. č. 796/47 v délce 0,71 bm a p. č. 796/54 v délce 1,25 bm, vše v k. ú. Sady, vymezeného dle
GP č. 875-51020/2015, 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.
4. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení prodloužení kanalizačního
řadu do-na části pozemku p. č. 335/1 v délce cca 29 bm v k. ú. Míkovice nad Olšavou, včetně
práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a
údržby kanalizačního řadu, pro budoucí oprávněné manžele R. a J. D ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene po dobu existence stavby kanalizačního
řadu.
5. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení prodloužení vodovodního
řadu do-na části pozemku p. č. 335/1 v délce cca 43 bm v k. ú. Míkovice nad Olšavou, včetně
práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a
údržby vodovodního řadu pro budoucí oprávněné manžele R. a J. D. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene po dobu existence stavby vodovodního
řadu.
6. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění podzemního kabelového
vedení NN na části pozemku p. č. 1685/2 v délce 0,99 bm v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 856-432b/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 celkovou jednorázovou
náhradu 500 Kč + aktuální sazba DPH; na dobu časově neomezenou, která zaniká pouze v
případech stanovených zákonem.
7. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (umístění),
provozování, oprav a údržby podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optických kabelů
uložených ve 3 ks HDPE trubek na části pozemku p. č. 653/33 v délce 2,46 bm v k. ú.
Uherské Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2297-224/2015, včetně povinnosti
trpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemek za
účelem zajišťování provozu a údržby, případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení
veřejné komunikační sítě, pro oprávněného T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba
DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou.
8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení vodovodního

potrubí v celkové délce 312,47 bm do-na částech pozemků p. č. 954/8, p. č. 974/4 a p. č.
974/5, vše v k. ú. Uherské Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2261-307/2015,
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 36 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm
+ aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou.
9. Pronájem a následné uzavření smlouvy na část pozemku st. p. č. 2212 o výměře 9 m2 v k.
ú. Uherské Hradiště, paní S. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ ; s výší nájmu dle Ceníku VP; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou; za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou umístěnou v přízemí
budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště.
10. Ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/244/SMM uzavřené dne 21.05.2007 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a RNDr.
A. Z. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 694/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; dohodou ke dni
31.10.2015.
II. neschvaluje
1. Pronájem a následné uzavření smlouvy na části pozemku p. č. 560/1 o výměře cca 232 m2 a
o výměře cca 30 m2 v k. ú. Vésky, panu S. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ; za účelem vybudování parkovací plochy a umístění venkovního posezení.
III. uděluje
1. souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 653/23 o výměře 100 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště, společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, 180 00 Praha 8, IČ
262 21 276, pro společnost Slurmia, s.r.o., Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ
021 03 907.
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu vedení, provozování a
udržování inženýrské sítě - liniového kabelového vedení, vybudovaného v rámci stavby
"Světelně řízený přechod v obci Uherské Hradiště, část Jarošov" na části pozemku p. č.
1683/13 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vymezeného dle GP č. 855-102/2015,mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
(oprávněný) a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 708 90 013
(povinný); dle přiloženého návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti v důvodové zprávě.
V. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. nabytí a následné uzavření smlouvy na pozemek st. p. č. 250/2 o celkové výměře 187 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště, jehož součástí je budova č. p. 53, Šaňákova, Uherské Hradiště, od
pana Z. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; za kupní cenu ve
výši 1.300.000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
346/19/RM/2015 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku st. p. č. 681 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. převod pozemků p. č. 4050/2 o celkové výměře 7 m2, p. č. 4050/3 o celkové výměře 9 m2,
p. č. 4050/4 o celkové výměře 17 m2 a p. č. 4050/5 o celkové výměře 23 m2, vše v k. ú.
Mařatice a pozemků p. č. 1683/36 o celkové výměře 717 m2, p. č. 1683/39 o celkové výměře
185 m2, p. č. 1683/40 o celkové výměře 10 m2 a p. č. 1683/12 o celkové výměře 7 m2, vše v
k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vše o celkové výměře 975 m2
3. pronájem části pozemku p. č. 694/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

4. pronájem části pozemku p. č. 2050/20 o výměře cca 39 m2 v k. ú. Mařatice
5. výpůjčku části pozemku p. č. 2068/15 o výměře cca 12,50 m2 v k. ú. Mařatice
6. převod části pozemku p. č. 796/25 o výměře cca 400 m2 a pozemků p. č. 796/7 o celkové
výměře 35 m2 a p. č. 48/1 o celkové výměře 37 m2, vše v k. ú. Sady
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 85/6 o celkové výměře 669 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
2. směnu částí pozemků st. p. č. 25/6 o výměře cca 27,39 m2 a p. č. 1573 o výměře cca 25,00
m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, oba ve vlastnictví společnosti INT Group s.r.o., Jabloňová
2381, 688 01 Uherský Brod, IČ 292 83 230, za část pozemku p. č. 653/33 o výměře cca 25,00
m2 v k. ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
3. výpůjčku částí pozemků p. č. 3061/9 o výměře cca 1,18 m2, p. č. 3061/20 o výměře cca
42,49 m2 a p. č. 3061/1 o výměře cca 140,79 m2 (části o výměrách 49,79 m2, 65,00 m2 a
26,00 m2), vše v k. ú. Mařatice
4. výpůjčku části pozemku p. č. 796/2 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Sady
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
347/19/RM/2015 Nakládání s bytovým fondem
I. bere na vědomí
nehodnocení záměru - soutěž nájemného - byt č. 6, o velikosti 1+kk, výměře 17,40 m2,
umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, který je
součástí pozemku st. p. č. 131, k. ú. Uherské Hradiště. Minimální základní výše nájemného
činí 60,- Kč/m2/měsíc z důvodu nepodání žádné nabídky.
II. 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 bytového domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské
Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 131, k. ú. Uherské Hradiště. Minimální základní
výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
III. pověřuje
odbor správy majetku města k opakovanému zveřejňování záměrů na pronájem bytů v případě
nedoručení žádné nabídky, a to za stejných podmínek jako při původním zveřejnění záměru
na pronájem bytů
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
348/19/RM/2015 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci - "ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO
KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU UH"
I. schvaluje
1. výstavbu nemovité věci do vlastnictví města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy a
Přílohy č. 1 tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem Uherské Hradiště na základě
této výstavby (dále jen "Výstavba")

II. doporučuje zastupitelstvu města
uložit
1. Radě města Uherské Hradiště zajistit provedení Výstavby; realizace zakázky (stavebních
prací) termín: 31.12.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
349/19/RM/2015 Operační plán zimní údržby
I. schvaluje
Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na zimní období 20152016, včetně příloh č. 1 - 6 dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
350/19/RM/2015 Nařízení o schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích
silnic
I. vydává
s účinností od 1.11.2015 nařízení města O zajištění schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a
chodníků.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
351/19/RM/2015 Rozbory hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za I. pololetí
2015
I. bere na vědomí
1. dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců v I. pololetí 2015,
2. dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací v I. pololetí 2015,
3. dosažené výsledky hospodaření obchodních společností s významným podílem města a
obecně prospěšných společností za rok 2014.
II. schvaluje
výplatu záloh na roční odměnu ředitelům příspěvkových organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, příspěvková organizace, Senior centrum UH, příspěvková organizace,
Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Aquapark Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

352/19/RM/2015 Zpráva o mimořádné inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k
30.06.2015
I. schvaluje
Zprávu o mimořádné inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 30.06.2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
353/19/RM/2015 Dotace z rozpočtu města, přijetí věcných a finančních darů příspěvkovými
organizacemi
I. nevyhovuje
žádosti spolku IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi", IČ 48472042, se sídlem třída Tomáše Bati 1276, Zlín, PSČ 760 01, o poskytnutí
dotace na podporu pracovního místa a rozvoje služeb poskytovaných a provozovaných
spolkem, z důvodu podpory obdobných aktivit poskytovaných organizacemi na území města
Uherské Hradiště.
II. souhlasí
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, IČ 00092118, Uherské Hradiště, Velehradská 714, PSČ 686 01, Mateřská škola,
IČ 70993360, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, PSČ 686 01, Základní škola a Mateřská
škola, IČ 70436169, Uherské Hradiště, Větrná 1063, PSČ 686 05, dle přílohy důvodové
zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
354/19/RM/2015 Veřejná sbírka pro PETRKLÍČ, o.p.s., Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi, Vésky
I. schvaluje
konání veřejné sbírky za charitativním účelem pro PETRKLÍČ, o.p.s., Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi, Na Krajině 44, Uherské Hradiště - Vésky, 686 01, IČ 26928060, ve dnech
04.12.2015 - 22.12.2015 formou pokladniček umístěných na území města Uherské Hradiště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
355/19/RM/2015 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2015
I. bere na vědomí
informaci o provozu mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
356/19/RM/2015 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Uherské Hradiště
I. schvaluje

odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské
Hradiště, dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

