PŘEHLED USNESENÍ
57. schůze Rady města Uherské Hradiště
konané dne 23.10.2012

841/57/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2004/390/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 12.05.2004 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Mgr. Boleslavem Lysákem - BEL, týkající se výpůjčky
přístřešků autobusových zastávek; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 2 v důvodové zprávě.
II. Rada města neschvaluje
1. pronájem pozemku p. č. 679 o celkové výměře 204 m2 v k. ú. Vésky od paní Boženy
Řezníčkové2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění
Dodatku č. 1, uzavřené dne 29.03.2002 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Pavlem Mošťkem, týkající se pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 735,00 m2 v I. NP a II. NP budovy č. p. 1156,
Štěpnická, Uherské Hradiště; spočívajícího ve zúžení předmětu nájmu o nebytové prostory o
celkové výměře 536,75 m2 ve II. NP předmětné budovy
III. Rada města bere na vědomí
1. ukončení Nájemní smlouvy č. 2007/857/SMM uzavřené dne 15.11.2007 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní
Věrou Baroňovou, týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 5.02 o výměře 18,40 m2
v budově č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.12.2012
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. převod pozemku p. č. 402 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou,
manželům Antonínu a Jarmile Jungmanovým; za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2
2. bezúplatné nabytí zpevněné plochy parkoviště o výměře 50 m2 (10 m x 5 m) umístěné na
části pozemku p. č. 3023/77 v k. ú. Mařatice od manželů Anny a Ing. Josefa Hoškových

3. prominutí nájemného ve výši 161.415 Kč za období od 21.01.2012 do 21.06.2012 z důvodu
rekonstrukce domu č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, na základě Smlouvy o nájmu
nebytových prostor uzavřené dne 01.12.2004 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností RYO VIKTORIA s. r. o.,
Prostřední 41, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 50 870
4. prominutí nájemného ve výši 50.876 Kč za období od 10.02.2012 do 15.06.2012 z důvodu
rekonstrukce domu č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, na základě Smlouvy o nájmu
nebytových prostor uzavřené dne 27.10.1999 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností NATOUR spol. s r. o.,
Roosveltova 6/8, 602 00 Brno, IČ 499 74 769
V. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
1. bezúplatné nabytí zpevněných ploch o celkové výměře 147 m2 umístěných na částech
pozemku p. č. 3023/77 v k. ú. Mařatice kolem objektu " Víceúčelový dům na st. p. č. 1725, k.
ú. Mařatice" od manželů Anny a Ing. Josefa Hoškových
VI. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
ke zveřejnění
1. převod bytového domu č. p. 396, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
842/57/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města II.
I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č.
2, uzavřené dne 08.09.2006 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 3 v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
843/57/RM/2012 Záměry města I.
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. pronájem části pozemku p. č. 725/5 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
2. výpůjčku části pozemku p. č. 3023/77 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Mařatice

3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění sloupu NN na části pozemku p.
č. 807 a venkovního vedení NN nad části pozemků p. č. 807 v délce cca 34 bm, p. č. 2065/14
v délce cca 60 bm, p. č. 2065/90 v délce cca 5 bm a p. č. 2068/10 v délce cca 8 bm, vše v k. ú.
Mařatice, pro oprávněného 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
4. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení - plynovodu a plynovodní přípojky na části pozemku p. č. 203/8 v délce 6,28 bm v k.
ú. Vésky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, pro oprávněného JMP
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 276 89 841
5. pronájem částí pozemků p. č. 653/23 o výměře cca 2 m2, p. č. 653/28 o výměře cca 1 m2,
p. č. 653/20 o výměře cca 1 m2, p. č. 1028/10 o výměře cca 1 m2, p. č. 788/30 o výměře cca 1
m2, p. č. 137 o výměře cca 1 m2 a p. č. 295/1 o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Uherské
Hradiště
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění (uložení), údržby a oprav optického kabelu od přípojného uzlu u BD č. p. 1008,
Derflanská, Uherské Hradiště do objektu bývalého OP Prostějov, třída Maršála
Malinovského, Uherské Hradiště, na částech pozemků p. č. 3023/60 v délce cca 5 bm, p. č.
3023/59 v délce cca 85 bm, p. č. 3000/39 v délce cca 39 bm, p. č. 3000/275 v délce cca 60
bm, p. č. 3000/116 v délce cca 20 bm, p. č. 3058/12 v délce cca 8 bm, p. č. 3139/1 v délce cca
1 bm, p. č. 3061/19 v délce cca 52 bm, p. č. 3061/1 v délce cca 190 bm, p. č. 3061/6 v délce
cca 3 bm, p. č. 3063/3 v délce cca 20 bm, p. č. 3063/2 v délce cca 15 bm, p. č. 3063/1 v délce
cca 175 bm, vše v k. ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/3 v délce cca 460 bm, p. č.
813/20 v délce cca 15 bm a p. č. 813/22 v délce cca 35 bm, vše v k. ú. Sady, vše pro
oprávněného Samosprávu nemovitostí Prakšice s. r. o., 687 56 Prakšice 256, IČ 292 85 551
7. převod pozemku p. č. 841/1 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
8. pronájem části pozemku p. č. 1300/2 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
9. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Svah Rochus - příjezdová komunikace a
záchytné parkoviště" na pozemcích p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2, p. č. 459 o celkové
výměře 217 m2 a části pozemku p. č. 460 o výměře cca 1 178 m2, vše v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 292 43 548
10. budoucí převod pozemků p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2, p. č. 459 o celkové
výměře 217 m2 a části pozemku p. č. 460 o výměře cca 1 178 m2, vše v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště
11. převod budovy č. p. 611 umístěné na pozemku st. p. č. 802, pozemku st. p. č. o celkové
výměře 183 m2 a pozemku p. č. 90/8 o celkové výměře 103 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
12. budoucí převod pozemku p. č. 90/3 o celkové výměře 158 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
s podmínkou vyřešení vlastnictví přilehlých garáží a pozemků pod nimi s jejich majiteli
13. převod id. 1272/4800 pozemku p. č. 337/4 o celkové výměře 797 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště s podmínkou předložení vzdání se zákonného předkupního práva od ostatních
spoluvlastníků této nemovitosti
14. pronájem části pozemku p. č. 1647 o výměře cca 815 m2 a pozemku p. č. 425/3 o celkové
výměře 185 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
15. pronájem nebytového prostoru č. 5.02 o výměře 18,40 m2 v budově č. p. 123, Mariánské
náměstí, Uherské Hradiště

16. převod budovy č. p. 122 na pozemku st. p. č. 877, pozemku st. p. č. 877 o celkové výměře
99 m2 a pozemku p. č. 8262/15 o celkové výměře 699 m2, vše v k. ú. Vyškovec, a to
s podmínkami zveřejnění uvedenými v důvodové zprávě
II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění
1. výpůjčku pozemků p. č. 458 o celkové výměře 3 172 m2, p. č. 459 o celkové výměře 217
m2 a části pozemku p. č. 460 o výměře 1 178 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
844/57/RM/2012 Nákup elektrické energie
I. Rada města ruší
1. usnesení RM č. 816/55/RM/2012 ze dne 17.09.2012 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění:
RM schvaluje
provedení veřejné zakázky na výběr budoucího dodavatele elektrické energie pro město
Uherské Hradiště a jeho příspěvkové organizace pro rok 2013-2014 elektronickou aukcí
systémem PROe.biz
2. usnesení RM č. 816/55/RM/2012 ze dne 17.09.2012 v odst. I. v bodě 2., a to ve znění:
RM schvaluje
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle §74
Mgr. Evžen Uher, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing. Vladimír Moštěk, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing. Jindřich Havelka, vedoucí odboru dopravy
Ing. Karel Lecián, vedoucí odboru SMM
Ing. Václav Škrabal, referent odboru investic
Mgr. Josef Botek, tajemník
JUDr. Pavlína Pančochová, vedoucí právního oddělení právního odboru
Tajemník komise: Ing. Vladimír Šenekl, referent odboru SMM
II. Rada města schvaluje
1. nákup elektrické energie pro rok 2013 na Českomoravské komoditní burze Kladno
prostřednictvím FIN-servis a.s., ul. Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 264 39 573;
nákup elektrické energie pro rok 2013 proběhne na základě Smlouvy o zprostředkování
burzovních komoditních obchodů uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a FIN-servis a.s., ul. Dr. Vrbenského 2040,
272 01 Kladno, IČ 264 39 573 dle rozhodnutí rady města číslo 381/24/RM/2011, jejímž
účelem je zprostředkování burzovních komoditních obchodů vedoucích k nákupu elektrické
energie
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

845/57/RM/2012 Nakládání s bytovým fondem
I. Rada města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města, uzavření smlouvy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 12, o velikosti 2+1, o výměře bytu 74,40 m2, umístěného ve IV. NP domu
č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší
nabídce předplaceného nájemného, se, trvale bytem Náměstí 401, Koryčany, PSČ 768 05.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23, o velikosti 2+1, výměře 52,52 m2, umístěný v VII.
NP domu č.p. 880, tř. Marš. Malinovského Uherské Hradiště s XX, trvale bytem Uherské
Hradiště, tř. Marš. Malinovského 880, na dobu určitou 2 let, za podmínky složení kauce ve
výši 5.000,- Kč; výše nájemného 50/Kč/m2/měsíc, po opuštění společné domácnosti
nájemcem XX
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, výměře 35,85 m2, umístěný ve II.
NP domu č.p. 107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, s XX, trvale bytem Uherské Hradiště,
Pplk. Vl. Štěrby 1331, na dobu neurčitou, po opuštění společné domácnosti vnukem XX, za
podmínky, že mezi nimi proběhne finanční vyrovnání, týkající se nevyčerpané částky
předplaceného nájemného.
4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 1+1, výměře 28,65 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, se XX, trvale bytem Uherské Hradiště,
Mojmírova 721, na dobu určitou 1 roku.
II. Rada města bere na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na pronájem bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře 103,19 m2,
umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na pronájem bytu č. 4, o velikosti 3+1, výměře 82,87 m2,
umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
III. Rada města schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na pronájem bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře 103,19 m2 (3 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, chodba, spíž, šatna a sklepní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p.
41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Záměr města na pronájem bytu č. 4, o velikosti 3+1, výměře 82,87 m2 (3 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, šatna a sklepní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul.
Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce
předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

846/57/RM/2012 Veřejná sbírka pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP,
Nádražní 29, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
konání veřejné sbírky za charitativním účelem pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
TULiP, Nádražní 29, Uherské Hradiště, ve dnech 5.12.2012 - 18.12.2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
847/57/RM/2012 Návrh na pronájem bytu v DPS, ul. Kollárova 1243, Uherské Hradiště
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 406 o velikosti 1+KK v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243,
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:
1. Drahomíra Jirásková,
2. Milan Anger,
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
848/57/RM/2012 Operační plán zimní údržby na zimní období 2012-2013
I. Rada města schvaluje
Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na zimní období
2012/2013 včetně příloh 1 - 6 dle přiloženého návrhu.
II. Rada města vydává
Nařízení města Uherské Hradiště O zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a
průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
849/57/RM/2012 Dodatek ke smlouvě se společností ERIKA, a.s.
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při poskytování služeb uzavřené dne 7.5.2010 mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 291471, sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, a společností ERIKA, a.s., IČ 25098900, sídlem Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha
1, dle přiloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna výše úplaty za poskytované služby 22% včetně DPH z celkové (konečné) ceny VPL.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

850/57/RM/2012 Dohody o vytvoření nového pracovního místa a uhradě mzdových nákladů
I. Rada města schvaluje
1. uzavření "Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů" mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, PSČ 68670 a Charitou sv. Vojtěcha, IČ 70435618, DIČ CZ70435618, se sídlem
Slavičín, Komenského 115, PSČ 76321.
Předmětem dohody je úprava vzájemného vztahu mezi městem Uherské Hradiště a
zaměstnavatelem, který se tímto zavazuje vytvořit pracovní místo pro účastníka projektu
"Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II.", a stanovení výše, doby a
způsobu poskytování mzdových příspěvků na toto vytvořené pracovní místo.
II. Rada města schvaluje
1. uzavření "Dohody o vytvoření pracovního místa a úhradě mzdových nákladů" mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, PSČ 68670 a společností I.B.A. holdings a.s., IČ 26220415, DIČ CZ26220415, se
sídlem Uherské Hradiště, Třída Maršála Malinovského 388, PSČ 68601.
Předmětem dohody je úprava vzájemného vztahu mezi městem Uherské Hradiště a
zaměstnavatelem, který se tímto zavazuje vytvořit pracovní místo pro účastníka projektu
"Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II.", a stanovení výše, doby a
způsobu poskytování mzdových příspěvků na toto vytvořené pracovní místo.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
851/57/RM/2012 Změna Přílohy č.1/3 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů
I. Rada města schvaluje
změnu Přílohy č.1/3 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů ze dne 14.1.2004
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště IČO 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 a Sběrnými Surovinami UH, s.r.o. IČO
25599895, DIČ CZ25599895 se sídlem Uherské Hradiště, Průmyslová 1147, PSČ 686 01.
Předmětem změny Přílohy č1/3 je navýšení počtu nádob na tříděný odpad a navýšení ceny za
svoz těchto nádob.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

852/57/RM/2012 Zahraniční služební cesta
I. Rada města schvaluje
1. zahraniční služební cestu do partnerského města Mayen ve dnech 4. - 6. listopadu 2012 pro
starostu města pana Květoslava Tichavského, předsedkyni Freundschaftkreisu PhDr. Blanku
Rašticovou, tlumočníka a řidiče včetně úhrady nákladů na dopravu, ubytování, stravování,
kapesné a pojištění léčebných výloh. Kapesné bude poskytnuto ve výši 40 % stravného.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
853/57/RM/2012 Jmenování ředitele organizace Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková
organizace
I. Rada města jmenuje
Ing. Jiřího Durďáka, ředitelem organizace Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, se sídlem Sportovní 1214, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 720 63 904. Dnem
nástupu do funkce je 1. prosinec 2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
854/57/RM/2012 Zpráva o činnosti komisí rady města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise finanční, komise pro oblast vzdělávání a místních komisí za III.
čtvrtletí 2012
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
855/57/RM/2012 Změna v komisích rady města
I. Rada města odvolává
Mgr. Lubomíra Náplavu, nominovaného volební stranou Zdravé Hradiště, z funkce
člena sociální a zdravotní komise.
II. Rada města jmenuje
1. paní Jarmilu Magdálkovou, nominovanou volební stranou Zdravé Hradiště,
členkou sociální a zdravotní komise.
2. Mgr. Oldřicha Šipku, nominovaného volební stranou ODS, členem místní komise Jarošov.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

