PŘEHLED USNESENÍ
22. schůze Rady města
konané dne 10.11.2015

373/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Uherské Hradiště
I. schvaluje
program 22. schůze rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
374/22/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. S-0100460/SMM uzavřené dne
27.11.2001 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 a manžely V. a H. N. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
týkající se pronájmu části pozemku p. č. 800/2 o výměře 200 m2 v k. ú. Mařatice;
spočívajícího ve zúžení předmětu nájmu z původních 200 m2 na výměru 96 m2 a s tím
související snížení nájemného.
2. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2006/609/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 01.08.2006 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a obecně prospěšnou společností PETRKLÍČ, o.p.s., Na
Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště - Vésky, IČ 269 28 060, týkající se výpůjčky budovy č.
p. 44 (vyjma prostoru č. 1.06 v I. NP), Na Krajině, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 45 v k. ú. Vésky, dále pozemku st. p. č. 45 v k. ú. Vésky a movitých věcí,
které tvoří vnitřní vybavení předmětné budovy; spočívajícího ve zúžení předmětu výpůjčky o
část půdy a část střechy, které budou předmětem nájmu pro společnost DAT s.r.o., a to za
účelem zřízení a provozování komunikační sítě.
3. Pronájem a následné uzavření smlouvy na část budovy č. p. 44, Na Krajině, Uherské
Hradiště (část půdy + část střechy), která je součástí pozemku p. č. 45 v k. ú. Vésky,
společnosti DAT s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233; s
výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou; za účelem zřízení a provozování komunikační sítě.
4. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - umístění nového
kabelového vedení NN v celkové délce 47 bm a 1 ks přípojkové skříně SS 200 na části
pozemku p. č. 546/3 v k. ú. Vésky, vymezeného geometrickým plánem č. 408-608/2015,
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 a 1.000 Kč/m2 (skříň) +

aktuální sazba DPH; jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených
zákonem.
5. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění zemního kabelového vedení NN
v celkové délce 19 bm na částech pozemků p. č. 91/1 a p. č. 653/61, oba v k. ú. Uherské
Hradiště, vymezeného geometrickým plánem č. 2321-610b/2015, 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 pouze v případech stanovených zákonem.
6. Prominutí nájmu v celkové výši 2.453 Kč za období březen 2015 - květen 2015 (jedná se o
50% celkové výše nájmu za uvedené období) na základě Smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 04.11.2009 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Střední školou MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 253 18 390, týkající se pronájmu prostoru č. 1.08 o výměře 26,80 m2
ve II. NP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí
pozemku st. p. č. 464/1 v k. ú. Uherské Hradiště.
7. Prominutí nájmu v celkové výši 1.976 Kč za období březen 2015 - květen 2015 (jedná se o
50% celkové výše nájmu za uvedené období) na základě Smlouvy o nájmu nebytových
prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 04.11.2009 mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní H. G. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , týkající se pronájmu
prostoru č. 1.12 o výměře 16,80 m2 v I. NP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, Uherské
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k. ú. Uherské Hradiště.
8. Prominutí nájmu v celkové výši 3.654 Kč za období březen 2015 - květen 2015 (jedná se o
50% celkové výše nájmu za uvedené období) na základě Smlouvy o nájmu nebytových
prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 25.01.2005 mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní D. Š.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , týkající se
pronájmu prostor o celkové výměře 25,20 m2 ve II. NP budovy č. p. 433, ulice
Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k. ú. Uherské
Hradiště.
II. uděluje
1. souhlas s podnájmem prostoru č. 3.19 o výměře 14,55 m2 ve III. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k. ú.
Mařatice, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
293 19 676, pro spolek Aliance pro regionální rozvoj, z.s., Sadová 987, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 037 00 216.
III. neuděluje
1. souhlas s podnájmem prostoru č. 3.06 o výměře 21,15 m2 ve III. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k. ú.
Mařatice, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
293 19 676, pro společnost AB Stavby, s.r.o., Košíky 78, 687 04 Traplice, IČ 255 24 232.
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých
výstavbou "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště rekonstrukce stávajícího veř. osvětlení na ul. Svatováclavské"; za celkovou cenu nemovité
věci dle rozpočtu zhotovitele ve výši 368.929 Kč včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené
v Příloze č. 1.

2. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých
výstavbou "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště rekonstrukce části stávajícího veř. osvětlení a rozšíření veř. osvětlení na náměstí
Komenského"; za celkovou cenu nemovité věci dle rozpočtu zhotovitele ve výši 573.381 Kč
včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 2.
3. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých
výstavbou "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště rekonstrukce stávajícího veř. osvětlení a jeho rozšíření v Parku u nádraží a ve Školní uličce";
za celkovou cenu nemovité věci dle rozpočtu zhotovitele ve výši 1.471.181 Kč včetně DPH;
dle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 3.
4. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých
výstavbou "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště - zřízení
chrániček pro metropolitní síť na ul. Svatováclavské"; za celkovou cenu nemovité věci dle
rozpočtu zhotovitele ve výši 383.721 Kč včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené v
Příloze č. 4.
5. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých
výstavbou "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště - zřízení
chrániček pro metropolitní síť na nám. Komenského"; za celkovou cenu nemovité věci dle
rozpočtu zhotovitele ve výši 437.935 Kč včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené v
Příloze č. 5.
V. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
1. převod pozemků p. č. 1802 o celkové výměře 208 m2 a p. č. 1803 o celkové výměře 130
m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Mgr. M. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; za kupní ceny ve výši 100 - 150 Kč/m2 pozemku p. č. 1803 a 300 350 Kč/m2 pozemku p. č. 1802
2. převod pozemku p. č. 1803 o celkové výměře 130 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
Mgr. M. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ; za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2
VI. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. nehodnocení záměru města na 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; z důvodu nedodání nabídky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
375/22/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města II.
I. schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne
14.10.2013 (dále jen smlouva) mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností towerclub s.r.o., Potocká 58/7, 623 00 Brno
- Kohoutovice, IČ 020 42 967, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 417 m2 ve III.
NP budovy č. p. 130, Prostřední ulice, Uherské Hradiště (Stará radnice), která je součástí
pozemku st. p. č. 153 v k. ú. Uherské Hradiště; výpovědí dle čl. VII. smlouvy k poslednímu
dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena

II. uděluje
1. souhlas s umístěním sídla společnosti VT-Lubomír Magdálek, s.r.o. na adrese Štefánikova
431, 686 01 Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 581 v k. ú. Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
376/22/RM/2015 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 593/1 o celkové výměře 35 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
2. pacht části pozemku p. č. 235/9 o výměře cca 400 m2 (díl č. 21) v k. ú. Sady
3. výpůjčku části pozemku p. č. 653/33 o výměře cca 0,50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012/0668/SMM uzavřené dne 01.08.2012
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a společností UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ 005 62 262,
týkající se pronájmu 1 ks mikrotrubičky MAN UH; spočívajícího v rozšíření délky pronájmu
1 ks mikrotrubičky MAN UH z původní celkové délky 212 bm na celkovou délku 1 141 bm,
vedené v trase od křižovatky ulic Sokolovská - 1. máje po technologickou skříň u objektu
společnosti SYNOT ICT Services, a.s. a ve změně výše nájemného z původní celkové částky
7.632 Kč/rok + aktuální sazba DPH na celkovou částku 41.076 Kč/rok + aktuální sazba DPH
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (3
úseky STL plynovodu, 41 ks STL plynovodních přípojek, 4 ks HUP) na služebních
pozemcích uvedených v důvodové zprávě, v šíři věcného břemene 0,35 m na obě strany od
půdorysu potrubí, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, 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, 602 00 Brno, IČ 279 35 311
6. převod pozemků p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2, p.
č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č.
3016/56 o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.
ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře
118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vše o celkové výměře cca 12 766 m2, s
Podmínkami k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště,
Mařatice - Jarošov, ul. U Řeky, vypracovanými dne 30.01.2015 Ing. arch. Alešem Holým,
které jsou uvedeny v důvodové zprávě
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. převod pozemku p. č. 575/3 o celkové výměře 2 m2 a částí pozemků p. č. 575/7 o výměře
cca 35 m2, p. č. 575/1 o výměře cca 15 m2 a p. č. 575/9 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú.
Míkovice nad Olšavou
2. převod pozemku p. č. 304/10 o celkové výměře 33 m2 a částí pozemků p. č. 315/1, p. č.
315/5, p. č. 315/7 a st. p. č. 2546, vše v k. ú. Uherské Hradiště
3. převod pozemku st. p. č. 298/2 o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Mařatice
4. pronájem části pozemku p. č. 3164/85 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Mařatice
5. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (3
úseky STL plynovodu, 41 ks STL plynovodních přípojek, 4 ks HUP) na služebních
pozemcích uvedených v důvodové zprávě, v šíři věcného břemene 1 m na obě strany od

půdorysu potrubí, vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, 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, 602 00 Brno, IČ 279 35 311
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
377/22/RM/2015 Výběrové řízení malého rozsahu pro uzavření koncesní smlouvy
I. schvaluje
1. výsledek výběrového řízení pro uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu pod názvem
"V 00031 - provozování kanalizace a souvisejících objektů ve vlastnictví města Uherské
Hradiště", zadávaného v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v
Operačním programu Životní prostředí a dle § 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním řízení a přiměřeně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Vybraný uchazeč: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 49453866, se sídlem
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.
2. uzavření koncesní smlouvy s vybraným uchazečem Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s., IČ: 49453866, jejímž předmětem je provozování kanalizace v rozsahu dle
Přílohy č. 1 koncesní smlouvy vybraným uchazečem po dobu 5 let za výši nájemného dle
Modelu uvedeném v Příloze č. 5 koncesní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
378/22/RM/2015 Zpracování Programu rozvoje města Uherské Hradiště na období let 2016 2030
I. schvaluje
návrh pojetí a procesu tvorby Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 dle
důvodové zprávy.
II. ustanovuje
Řídící skupinu tvorby Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 ve složení Ing.
Stanislav Blaha - předseda, Ing. Zdeněk Procházka, PhDr. Ivo Frolec, František Elfmark,
Mgr. Josef Botek, Ing. Vladimír Moštěk, Ing. Karel Lecián, Ing. arch. Aleš Holý a Mgr.
Rostislav Němec.
III. ustanovuje
Realizační tým pro tvorbu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 ve
složení: Jaroslav Bičan - vedoucí, Ing. Miroslava Gajdošová, Ing. Martin Ševčík a Mgr. Pavel
Hubáček.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

379/22/RM/2015 Ověření "10 problémů města" a stanovení garantů
I. stanovuje
garanty k ověřeným problémům města:
1. Problematika bývalé věznice - Ing. arch. A. Holý, vedoucí Útvaru městského
architekta
2. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov, zahrad a hřišť - Ing. D. Stojnová,
vedoucí Odboru kultury, školství a sportu
3. Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší - Mgr. P. Karlíková,
vedoucí Odboru sociálních služeb
4. Posílit personální počet strážníků - Bc. V. Pauřík, velitel Městské policie
5. Málo autobusových zastávek a špatné linkové vedení a bezbariérových spojů Ing. K. Lecián, vedoucí Odboru správy majetku města
6. Rekonstrukce sportovních plácků na veřejných prostranstvích - Ing. D.
Stojnová, vedoucí Odboru kultury, školství a sportu
7. Nerušit odbor životního prostředí - Mgr. J. Botek, tajemník
8. Aktivní role města v procesu využití části areálu nemocnice - Ing. arch. A.
Holý, vedoucí Útvaru městského architekta
9. Klubovna pro setkávání a rozvíjení zájmových činností seniorů - Ing. K.
Lecián, vedoucí Odboru správy majetku města
II. bere na vědomí
výsledky dotazníkového šetření indikátorů A.1 Spokojenost občanů a A.3 Mobilita a místní
přeprava obyvatel.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
380/22/RM/2015 Veřejná zakázka - Nákup výpočetní techniky pro potřeby města Uherské
Hradiště
I. schvaluje
1. Výsledek zadávacího řízení na dodávky pod názvem Nákup výpočetní techniky pro potřeby
města Uherské Hradiště, provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, finanční limit 4.
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ, a.s., IČ 47676795, DIČ: CZ47676795, se sídlem Ostrava,
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 588.604,00 Kč bez DPH,
712.210,84 Kč včetně DPH.
2. Uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem AutoCont CZ, a.s., IČ 47676795, DIČ:
CZ47676795, se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, 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: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

381/22/RM/2015 Státní tiskárna cenin, s.p., Praha - Dodatek č. 6 ke smlouvě
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68601 a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6,
č.p. 943, Praha 1 IČ : 00001279, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek provozu pracovišť CDBP pro zpracování a
vydávání osobních dokladů v období 1.1.2016 - 31.12.2025.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
382/22/RM/2015 Výroba a distribuce Zpravodaje města Uherské Hradiště
I. ruší
1. v souladu s bodem 11 výzvy k podání nabídky zadávací řízení na služby
pod názvem "Výroba a distribuce Zpravodaje města Uherské Hradiště", provedené podle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II
odst. 2, finanční limit 4.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
383/22/RM/2015 Smlouva o užívání kamery
I. schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném užívání kamery umístěné na budově postavené mj. na
pozemku st.p.č.25/7 v k.ú. Uherské Hradiště v průjezdu vedoucím mezi Klubem Kultury
Uherské Hradiště a Poštovní ulicí v Uherském Hradišti mezi Ing. Pavlem Koželuhou░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Radimem Koželuhou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské
Hradiště, IČ:00291471, dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
384/22/RM/2015 Dotační program "Asistent prevence kriminality"
I. schvaluje
uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku z Projektu "Asistent prevence kriminality" mezi městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01
Uherské Hradiště a Úřadem práce ČR, IČ 72496991, se sídlem Dobrovského 1278, PSČ 170
00 Praha, zastoupeným Ing. Richardem Janíčkem, ředitelem kontaktního pracoviště Uherské
Hradiště, Úřad práce ČR.
Předmětem dohody je vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací pro
konkrétní uchazeče.

II. pověřuje
starostu města uzavíráním dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
385/22/RM/2015 Přijetí věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi
I. souhlasí
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovou organizací Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, p. o., IČ 70993360, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, dle
přílohy důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
386/22/RM/2015 Změna člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. doporučuje zastupitelstvu města
1. odvolat pana Marka Dobeše, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ z funkce člena
kontrolního výboru.
2. Provést volbu nového člena kontrolního výboru.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
387/22/RM/2015 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2016
I. schvaluje
plán práce Rady města Uherské Hradiště na rok 2016 dle přílohy.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2016 dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta města

