Usnesení z 36. schůze rady města konané dne 24.6.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2007

•

prominutí nájemného ve výši 9.667,-- Kč za roky 2006, 2007 a část roku 2008 z důvodu zrušení části
oplocení bývalých kasáren v Uherském Hradišti, na kterém byl umístěn reklamní panel společnosti KAMEX
spol. s r.o.

•

změnu usnesení RM č. 554/33/R/2008 ze dne 29.4. 2008 v odst. IV. v bodě 1., a to následovně:
původní znění:
RM uděluje
souhlas Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, týkající se uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č. 31/2 (nádvoří Reduty s panem Jaroslavem Kuželou na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem realizace občerstvení, včetně letní zahrádky a s tím spojených
služeb
nové znění:
RM uděluje
souhlas Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, týkající se uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č. 31/2 (nádvoří Reduty) o výměře 104 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a dále
místností č. 1.27 o výměře 29,25 m2, č. 1.23 o výměře 88 m2 a bezprostředně přiléhajících prostor
společné chodby č. 1.22 o celkové výměře 102 m2, společných prostor pánských a dámských WC na
chodbě č. 1.22, vše v I. NP budovy Reduty; s panem Jaroslavem Kuželou, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem realizace občerstvení, včetně letní zahrádky a s tím spojených služeb

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nového kabelového vedení NN na části pozemku
p.č. 2046/1 v délce 13 bm (dle GP č. 1982-524/2007) v k.ú. Mařatice; pro oprávněného E.ON Distribuce,
a.s., zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., za jednorázovou náhradu 500,-- Kč

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nového kabelového vedení NN na částech pozemků
p.č. 3139/1, p.č. 3061/1, p.č. 3061/4, v k.ú. Mařatice; pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s., E.ON Česká
republika,

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro veřejné komunikační sítě - zřízení
(uložení), provoz, údržbu a opravy podzemního vedení, umístěného na částech pozemků p.č. 324/3 v délce
12 bm, p.č. 324/4 v délce 10 bm, p.č. 2050/4 v délce 5 bm, p.č. 2050/6 v délce 2 bm, p.č. 3015/85 v
délce 2 bm a p.č. 3042/1 v délce 5 bm, vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného Telefónica O2 Czech
Republic,

•

pronájem části pozemku p.č. 410/68 o výměře 40 m2 v k.ú. Mařatice, manželům Ing. Janě Červinkové a
Ing. Vladimíru Červinkovi, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování
přístřešku pro parkování dvou osobních aut

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění vodoměrné šachty o průměru 1200 mm a
vodovodní přípojky do pozemku p. č. 1458/1, k. ú. Uh. Hradiště, a to v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem k objektu bez čp/če na pozemku p. č. st. 721/11, k.ú. Uh. Hradiště,včetně práva
vstupu, vjezdu na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou stavby vodoměrné šachty a
vodovodní přípojky, na dobu její životnosti, pro oprávněného Zlínský kraj,

•

pronájem části pozemku p.č. 325/4 o výměře 400 m2 v k.ú. Mařatice, Ing. Zdeňkovi a Janě Opluštilovým,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití pozemku jako zahrádky

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 39,24 m2 nacházejících se v I. NP objektu č.p. 39, ulice
Prostřední, Uh. Hradiště, panu Liboru Hájkovi, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem
provozování stávající prodejny prádla

•

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 274,80 m2 nacházejících se v I. NP a II. NP objektu č.p.
39, ulice Prostřední, Uh. Hradiště, společnosti CACTUS FASHION s.r.o., na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem vytvoření „Mini obchodního módního domu“

•

pronájem části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, manželům Boženě a Petru
Vierikovým, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití části pozemku pro
parkování osobního automobilu

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu položení, údržby a
provozu podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 289/4 v délce 10 bm, p.č. 289/13 v
délce 10 bm a p.č. 289/14 v délce 20 bm, vše v k.ú. Uh. Hradiště; pro oprávněného společnost Telefónica
O2 Czech Republic,

•

výpůjčku části pozemku p.č. 410/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou, panu Zdeňku Gébovi, na
dobu určitou po dobu trvalého bydliště žadatele, který je držitelem průkazu ZTP; za účelem vybudování
parkovacího stání

•

pronájem části pozemku st.p.č. 183 o výměře 15 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, panu Zbyňku Vlachynskému, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení celoročního venkovního posezení

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nového vedení, přeložky VN do-na částech
pozemků p.č. 1435/2 v délce 2,7 bm a p.č. 1528/2 v délce 1,6 bm v k.ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON Česká republika,

•

pronájem nebytového prostoru (garáže č. 11) o celkové výměře 20 m2 nacházející se v I. PP bytového
domu č.p. 519, Jarošov - Louky, Uh. Hradiště, panu Tomáši Maršálkovi, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a s podmínkou trvalého pobytu v lokalitě Jarošov - Louky

•

ukončení Smlouvy o nájmu věcí za účelem provozování reklamní činnosti uzavřené dne 31.7. 2002 mezi
městem Uherské Hradiště, a Ing. Monikou Markovou týkající se pronájmu ½ výkladní skříně v objektu č.p.
33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 30.6. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13.6. 2005 uzavřené mezi městem Uherské
Hradiště, a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 19,49 m2 ve III.NP budovy č.p. 293, Palackého náměstí, dohodou ke dni 30.6. 2008

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Prodloužení místní komunikace ulice Verbířská Uherské
Hradiště" mezi Povodím Moravy, a městem Uherské Hradiště, na pozemku p.č. 2083 o výměře 1 320 m2 v
k.ú. Mařatice

•

ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 1.12. 2007 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, a paní Vendulou Kovaříkovou týkající se pronájmu nebytového prostoru místnost č. 36 o
celkové výměře 22 m2 ve II. NP objektu č.p. 21, Masarykovo náměstí, dohodou ke dni 31.7. 2008

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.8. 2005 mezi městem Uherské Hradiště, a
panem Miličem Vopravilem na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 34 m2 nacházejících se v
pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí, dohodou ke dni 31.7. 2008

•

prominutí nájemného ve výši 22.008,-- Kč z důvodu rekonstrukce topného systému a nutnosti uzavření
prodejny umístěné v budově č.p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, panu Lumíru Soukupovi,

•

změnu usnesení RM č. 554/33/R/2008 ze dne 29.4. 2008 v odst. I. v bodě 19., a to následovně:
původní znění:
RM schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/385/SMM uzavřené dne 9.6. 2005 mezi městem Uherské Hradiště, a
paní Romanou Klátovou, na pronájem části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Uh. Hradiště;
dohodou ke dni 31.5. 2008
nové znění:
RM schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/385/SMM uzavřené dne 9.6. 2005 mezi městem Uherské Hradiště, a
paní Romanou Klátovou, na pronájem části pozemku p.č. 1298/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Uherské Hradiště;
dohodou ke dni 30.6. 2008

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k budově "obchodního centra
Velehradská třída" po části pozemku p.č. 1421 o výměře 481 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, pro oprávněného
společnost PS Slovácko

•

výpůjčku části pozemku p.č. 231 o výměře 22 m2 v k.ú. Vésky, od pana Ladislava Švejcara, za účelem
umístění okapového chodníku a zateplovacího systému k budově č.p. 92 (MKZ Vésky)

•

výpůjčku pozemku p.č. 572/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Vésky, od manželů Antonína a Dany Kadlčkových za
účelem rekonstrukce místní komunikace a chodníků

•

uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě č. 2006/843/SMM uzavřené dne 10.10. 2006 mezi městem
Uherské Hradiště, a společností ČSAD Uherské Hradiště a.s.,

•

ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/841/SMM ze dne 9.10. 2006, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště,
a panem Michalem Kolaříkem,

•

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Uherské Hradiště, a ČR - Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje, týkající se výpůjčky nebytových prostor v objektu č. p. 834, ulice Boženy Němcové na
dobu určitou pěti let

•

v souladu s ust. Zákona o obcích pokutu za správní delikt fyzické osobě podnikatele paní Zdeňce Lapčíkové

•

dodatek č.1 ke smlouvě 2004/438/OD ze dne 25.04.2004,

•

smlouvu o výpůjčce počítačky mincí

•

pronájem bytu č. 9, o velikosti 1+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uh. Hradišti - Jarošově, panu
Josefu Čudovi

•

pronájem bytu č. 209, o velikosti 1+0, v Penzionu - domě s pečovatelskou službou v Uh. Hradišti, paní
Ludmile Píšťkové,

•

podání žádosti o podporu Nadaci Děti-kultura-sport na vydání publikace o lidové architektuře a
vinohradnické tradici Mařatic a na dotisk publikace "Mařatice - Rochus: významná přírodní lokalita Evropy",

•

podání žádosti o podporu Nadaci Děti-kultura-sport na přípravu projektu ROCHUS PARK,

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst s investorem stavby prodejny v ul Hradební v
k.ú. Uh. Hradiště uvnitř MPZ - s paní Květoslavou Malíkovou,

•

udělení plné moci společnosti ZLINPROJEKT a.s.,

•

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby mezi Městským úřadem Uherské Hradiště, stavebním
odborem Městem Uherské Hradiště,

•

výsledek VŘ na služby - zhotovitele projektové dokumentace "PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE NA
ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ". Vybraný uchazeč: CENTROPROJEKT a.s.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "MINIHŘIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ MAŘATICE - VÝCHOD",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm. b) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka
malého rozsahu. Vybraný uchazeč: ZEVOS a.s s nabídkovou cenou 2.094.529,- Kč vč. DPH

schválila ke zveřejnění
•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení),
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikace na částech pozemků v celkové délce 238
bm, v k.ú. Mařatice; pro oprávněného společnost INTERNEXT 2000,

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování horkovodní přípojky včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s jejími rekonstrukcemi a opravami na částech pozemků v celkové délce cca
623 bm, v k.ú. Mařatice; pro oprávněného společnost CTZ s.r.o.,

•

pronájem části pozemku p.č. 653/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kabelového
vedení VN a trafostanice na částech pozemků v celkové délce cca 254 bm v k.ú. Mařatice; pro oprávněného
společnost E.ON Distribuce, a.s.,

•

pronájem části pozemku p.č. 2050/20 o výměře 19 m2 v k.ú. Mařatice

•

směnu dvou částí pozemku p.č. 1027/1 o výměrách 31 m2 a 2 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, ve vlastnictví
manželů MUDr. Mirjany a Ing. Richarda Viceníkových, za dvě části pozemku p.č. 1080/1 o výměrách 17 m2
a 16 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Uherské Hradiště,

•

převod pozemku p.č. 3015/74 o celkové výměře 288 m2 v k.ú. Mařatice

•

výpůjčku části pozemku p.č. 3015/96 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p.č. 3015/50 o výměře cca 15
m2, oba v k.ú. Mařatice

•

pronájem části pozemku p.č. 1/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem nebytových prostor č. 1.41 o výměře 19,05 m2, č. 1.42 o výměře 19,05 m2, č. 1.43 o výměře
19,95 m2 a č. 1.44 o výměře 20,12 m2, vše v I. NP budovy č.p. 1531, Studentské náměstí, Uh. Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1347 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

výpůjčku části pozemku p.č. 743/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru místnost č. 36 o celkové výměře 22 m2 ve II. NP objektu č.p. 21,
Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru č. 311 o celkové výměře 14,72 m2 ve III.NP budovy č.p. 293, Palackého
náměstí, Uh. Hradiště

•

pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 19,00 m2, umístěného vpravo v I. NP objektu č.p. 130,
ulice Prostřední, Uh. Hradiště

•

pronájem ½ výkladní skříně v objektu č.p. 33, ulice Protzkarova, Uh. Hradiště

•

výpůjčku částí pozemků v k.ú. Uh. Hradiště

•

pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice

•

pronájem nebytových prostor v I. NP, a to restaurace s příslušenstvím a letní předzahrádky, dále
nebytových prostor ve II. NP, a to dvou bufetů s občerstvením včetně přilehlých ochozů v budově Zimního
stadionu

•

převod části pozemku v k.ú. Mařatice

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

nabytí komunikace a chodníků vybudovaných na pozemcích p.č. 712/5 a p.č. 670/1, veřejného osvětlení
vybudovaného podél komunikace na pozemku p.č. 712/5 a světelné signalizace umístěné na Tř. Maršála
Malinovského včetně dohledové ústředny, vše v k.ú. Uherské Hradiště; od společnosti Tesco Stores

•

nabytí pozemku p.č. 712/5 o výměře 2 374 m2 v k.ú. Uh. Hradiště nacházejícího se pod nově vybudovanou
komunikací u OD Tesco; od společnosti Sot Estates,

•

převod pozemku p.č. 1032/10 o celkové výměře 83 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, Vlastě Rechtigové,

•

převod id. ½ pozemku p.č. 1032/11 o celkové výměře 82 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, paní Janě
Seidelmannové, a id. ½ pozemku p.č. 1032/11 o celkové výměře 82 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, panu Louisi
Seidelmannovi,

•

převod pozemku p.č. 1032/12 o celkové výměře 59 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, panu Jaroslavu Sabákovi,

•

převod id. ½ pozemku p.č. 1032/13 o celkové výměře 48 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, paní Jarmile
Hoffmannové, a id. ½ pozemku p.č. 1032/13 o celkové výměře 48 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, panu Pavlu
Hoffmannovi,

•

převod pozemku p.č. 1032/14 o celkové výměře 58 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, manželům MUDr. Martinu a
Aleně Ilčíkovým

•

převod id. ½ pozemku p.č. 1032/15 o celkové výměře 33 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, Mgr. Janě Schottlové, a
id. ½ pozemku p.č. 1032/15 o celkové výměře 33 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, Ing. Radomíru Schottlovi,

•

převod pozemku p.č. 1032/16 o celkové výměře 61 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, paní Ludmile Škrabalové,

•

převod pozemku p.č. 1032/17 o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Uh. Hradiště, manželům Sašovi Zahradníkovi
a Zdeňce Zahradníkové,

•

nabytí části pozemku původní p.č. 2083 o výměře 830 m2 v k.ú. Mařatice, od Povodí Moravy, s.p.,

•

převod sloupové trafostanice umístěné na části pozemku p.č. 358/1 v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti
E.ON Distribuce,

•

nabytí pozemku p.č. 572/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Vésky, od manželů Antonína a Dany Kadlčkových,

•

převod budovy ev.č. 20 nacházející se na pozemku st.p.č. 520/20, pozemku st.p.č. 520/20 o výměře 733
m2 a části pozemku p.č. 3164/1 o výměře cca 700 m2, vše v k.ú. Mařatice, v areálu bývalých kasáren v
Uherském Hradišti, společnosti Marlin, s. r. o.

doporučila zastupitelstvu města ke zveřejnění
•

převod bytového domu č.p. 794 ul. Dukelských hrdinů, Uh. Hradiště

souhlasila
•

se zajištěním potřebného spolufinancování přípravy projektu ROCHUS PARK z rozpočtu odboru APR, dle
předloženého návrhu

vzala na vědomí
•

způsob odepisování majetku společnosti EDUHA, s.r.o

•

informativní zprávu o pořizování ÚAP

neschválila
•

pronájem části pozemku p.č. 2065/13 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Mařatice, paní Andree Machálkové,

•

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bílovice, na základě které by Městská policie Uh. Hradiště
vykonávala úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, kontrolovala dodržování
stanovené rychlosti vozidel v obci Bílovice a dále plnila další úkoly vyplývající z platných obecně závazných
vyhlášek obce Bílovice, vyjma odchytu psů

neschválila ke zveřejnění
•

převod části pozemku p.č. 2065/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mařatice

zrušila
•

usnesení RM č. 554/33/R/2008 ze dne 29.4. 2008 v odst. I. v bodě 22., a to ve znění: RM schvaluje

•

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.8. 2005 mezi městem Uherské Hradiště, a
panem Miličem Vopravilem, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 34 m2 nacházejících se v
pravé části I. NP budovy č.p. 157/8, Masarykovo náměstí výpovědí ke dni 31.10. 2008

•

usnesení RM č. 580/34/R/2008 ze dne 13.5. 2008 v odst. I. v bodě 3., a to ve znění:

schvaluje

•

pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 19,00 m2, umístěného vpravo v I. NP objektu č.p. 130,
ulice Prostřední, Uherské Hradiště, žadatelům v následujícím pořadí: 1. Eva Botková

•

usnesení Rady města č. 474/30/R/2008 ze dne 26. 2. 2008 ve znění: "Rada města Uh. Hradiště schvaluje
pronájem bytu č. 9, o velikosti 1+0, v Domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti - Jarošově, ul.
Na Návsi 114, paní Marii Adamcové

•

Usnesení RM č. 612/35/R/2008 ze dne 9.6.2008 ve znění: " RM schvaluje výsledek výběrového řízení na
stavební práce "SPORTOVNÍ HALA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE A
REKONSTRUKCE PODHLEDU", provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3
písm. b) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: STAMOS spol. s r.o., s
nabídkovou cenou 3.406.772,- Kč vč. DPH."

•

Výběrové řízení na stavební práce "SPORTOVNÍ HALA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SANACE STROPNÍ
KONSTRUKCE A REKONSTRUKCE PODHLEDU", veřejná zakázka malého rozsahu.

stanovila
•

celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ na 227 a to s účinností od 25.6.2008, dle
předloženého návrhu

uložila
•

vedoucímu ekonomického odboru při nejbližší změně rozpočtu předložit Radě města návrh rozpočtového
opatření k zabezpečení financování akce: "MINIHŘIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ MAŘATICE - VÝCHOD"

udělila
•

souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v objektu č.p. 436, ulice Růžová, Uherské Hradiště, paní
Ludmile Šulcové, pro paní Veroniku Vašicovou, za účelem zřízení svatební a společenské agentury

•

souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1.7. 2004, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené
mezi Mateřskou školou, příspěvková organizace, a Centrem služeb postiženým Zlín, o.p.s.,

•

souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě, smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 11.9.
2006, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené mezi Základní školou a Mateřskou školou, příspěvková organizace, a
Oblastní charitou

jmenovala
•

•

členy názvoslovné komise ve složení:
1.

Ing. Stanislav Blaha - místostarosta města Uherské Hradiště

2.

Ing. Arch. Aleš Holý - vedoucí odboru APR

3.

Ing. Pavel Šupka - vedoucí oddělení územního plánování, odbor APR

4.

Ing. Rostislav Novosad - vedoucí stavebního odboru

5.

Ing. Martin Ševčík - referent odboru APR

6.

Mgr. Jiří Čoupek - ředitel Státního okresního archivu

7.

PhDr. Blanka Rašticová - historička, Slovácké Muzeum Uherské Hradiště

8.

Mgr. Zdeněk Pilát – učitel

na návrh tajemníka MěÚ, Ing. Josefa Hříbka, do funkce vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu s
účinností od 1.10. 2008

