PŘEHLED USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 3.9.2018
433/26/ZM/2018 Zahájení a schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské
Hradiště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
434/26/ZM/2018 Složení návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje
složení návrhové komise:
Předseda: MUDr. Petr Bezruč
Členové:

Ing. Jaroslav Tarcala
PhDr. Rostislav Prchlík
JUDr. Dana Šilhavíková

[Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
435/26/ZM/2018 Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2018
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]
436/26/ZM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu I. 1. a II. 1. a 2. dle návrhu Ing. Sedi.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
437/26/ZM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 08/2018, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 09/2018 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2018
má tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 1
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2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: PŘIJATO]
438/26/ZM/2018 Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské
Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
2. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, Palackého nám. 293, 686 01
Uherské Hradiště, za rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
439/26/ZM/2018 Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení
města ve II. pololetí 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení:
1. panu Romanu Ch░░░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši
32 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
2. paní Ivě Š░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░
v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
3. paní Marii U░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 50 000 Kč
na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském
Hradišti s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
4. paní Mgr. Monice L░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,93 % p. a.,
5. paní Mgr. Janě V░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 262 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou
0,68 % p. a.,
6. paní Marii H░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
208 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
7. panu Bc. Vlastimilu P░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve
výši 200 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
8. paní Evě V░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši
100 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
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9. paní Haně K░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve
výši 348 000 Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích
s úrokovou sazbou 0,82% p.a.,
10. paní Lence G░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši
500 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
11. panu Ing. Radomíru M░░░░ bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši
168 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
12. panu Jakubu J░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši
384 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
13. panu Mgr. Josefu K░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště Mařatice ve výši 296 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
14. Společenství vlastníků jednotek Zahradní 857, 858, 859 Uherské Hradiště se sídlem
Zahradní 857, 858, 859 Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 000 Kč
na provedení stavebních úprav bytového domu č. p. 857, 858, 859 na ul. Zahradní
v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,68 % p. a.,
a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěrů a zajištění závazků.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
440/26/ZM/2018 Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve 2. pololetí
roku 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu
Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště:
•

•

společnosti Pozemní stavitelství Zlín, a. s., IČO 469 00 918, se sídlem Kúty 3967,
Zlín, PSČ 760 01, ve výši 100 000 Kč, účelově určené na obnovu uliční fasády
domu č. p. 286 na Třídě Maršála Malinovského v Uherském Hradišti
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
panu P░░ B░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Uherské Hradiště,
PSČ 686 05, ve výši 100 000 Kč, účelově určené na obnovu fasády domu č. 7
v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
441/26/ZM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018"
I. Zastupitelstvo města nevyhovuje
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žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu cestovního ruchu v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Martin Rotter, ░░░░ ░░░░ , Uherské Hradiště, ░░░░ ░░░ , na projekt: Předzahrádka
(v souvislosti s revitalizací ul. Šromova - účel - demontáž a montáž předzahrádky, materiál
a doprava pracovníků) ve výši 53 184 Kč, z důvodu nízkého souladu s účelem
a cílem dotačního programu, a také z důvodu, že realizace rekonstrukce ulice Šromova
výrazně zkultivovala prostředí a učinila jej hodnotnějším a atraktivnějším i pro nemovitost
žadatele, přičemž někteří majitelé přilehlých nemovitostí poskytli na rekonstrukci ulice
Šromova městu peněžitý dar.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
442/26/ZM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje kultury v II. pololetí 2018"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
kultury v II. pololetí roku 2018" následujícímu subjektu:
1. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, z.s., IČ: 26543851, Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 488, na projekt: Taneční soutěž "O pohár starosty města Uherské Hradiště"
(účel - technické zázemí, pronájem a propagace) ve výši 30 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
443/26/ZM/2018 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2018"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje
sportu v II. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. SFFA s.r.o., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 039 92 641, na sportovní
činnost futsalového klubu BAZOOKA CF Uherské Hradiště - pronájem sportovišť
v Uh. Hradišti, doprava na zápasy ve výši 4 000 Kč.
2. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 485 05 803, na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže,
pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 42 000 Kč.
3. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 226 68 381, ve výši 21 000 Kč, v členění:
3.1. na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájem sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 9 000 Kč,
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3.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním
stadionu v Uh. Hradišti, ve výši 12 000 Kč.
4. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238,
ve výši 532 000 Kč, v členění:
4.1. na organizaci turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič,
zdravotník, propagace, ve výši 7 000 Kč,
4.2. na sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím
(hlasatel, časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 335 000 Kč,
4.3. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním
stadionu v Uh. Hradišti, ve výši 190 000 Kč.
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, ve výši 819 000 Kč, v členění:
5.1. na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti - na hlavní činnost v oblasti sportu - opravy,
údržba, revize (min. 30,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie, ve výši 355 000 Kč, 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,
5.2. oddíl atletiky, volejbalu na provoz atletického areálu a volejbalových kurtů
v Uh. Hradišti - opravy, údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, úhrada nájmu, ve
výši 140 000 Kč,
5.3. oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava
na utkání a turnaje, rozhodčí, startovné, trenéři mládeže ve výši 76 000 Kč,
5.4. oddíl volejbalu na mezinárodní turnaje kadetek a starších žákyň - věcné odměny,
rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 7 000 Kč,
5.5. oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři mládeže,
registrační a soutěžní poplatky, ve výši 38 000 Kč,
5.6. oddíl atletiky na organizaci 61. ročníku Slováckého běhu - věcné odměny,
rozhodčí, propagace, technické zabezpečení, moderátor, ozvučení ve výši 35 000 Kč,
5.7. oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na
utkání, trenéři mládeže, startovné, propagace, ve výši 22 000 Kč,
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5.8. oddíl házené na turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, propagace, ve
výši 6 000 Kč,
5.9. oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na
závody, trenéři mládeže, startovné, ve výši 90 000 Kč,
5.10. oddíl plavání na závod "Vánoční kapr" - pronájem plaveckého bazénu
v Uh. Hradišti, ve výši 1 000 Kč,
5.11. oddíl squashe na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenér mládeže,
startovné, soutěžní a registrační poplatky, ve výši 7 000 Kč,
5.12. oddíl squashe na žebříčkový turnaj ČR žactva a juniorů ve squashi - věcné
odměny, rozhodčí, ve výši 2 000 Kč,
5.13. oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, ve výši 16 000 Kč,
5.14. oddíl jógy na cvičení - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši 2 000 Kč,
5.15. oddíl juda na sportovní činnost - doprava na turnaje, trenéři mládeže, registrační
a soutěžní poplatky, ve výši 18 000 Kč,
5.16. oddíl kulturistiky na sportovní činnost - doprava na soutěže, trenér mládeže, ve
výši 4 000 Kč.
6. VK Slovácko z.s., Sokolovská 356, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 265 79 529, na
sportovní činnost - doprava a ubytování na závodech, trenér mládeže, ve výši 2 000 Kč.
7. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, ve výši 30 000 Kč,
v členění:
7.1. na sportovní akci 7. a 8. závod Českého poháru v bikrosu v Míkovicích - věcné
odměny, rozhodčí, komisaře, propagace, ve výši 7 000 Kč,
7.2. na sportovní činnost - úhrada startovného, nákladů na ubytování v místě
dvoudenních závodů, ve výši 20 000 Kč,
7.3 na úhradu nákladů s instalací nové časomíry a pronájem techniky na údržbu
povrchu závodní dráhy v Míkovicích, ve výši 3 000 Kč.
8. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 046 94 236, ve výši 26 000 Kč, v členění:
8.1. na tenisový turnaj třídy "C", kategorii dorost - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti,
rozhodčí, věcné odměny, ve výši 4 000 Kč,
8.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, rozhodčí, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 22 000 Kč.
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9. Tenisový klub Uherské Hradiště, spolek, U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 005 58 079 ve výši 13 000 Kč, v členění:
9.1. na mezinárodní turnaj žactva TENNIS EUROPE U12 - rozhodčí, věcné odměny,
technické zabezpečení, propagace 10 000 Kč,
9.2 na provoz tenisového areálu U Moravy 827, Uh. Hradiště (antukové kurty) - opravy
a údržba, náklady na energie a vodu 3 000 Kč.
10. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 163 61 016, ve výši 32 000 Kč, v členění:
10.1. na sportovní akci "Hradišťský šestikilák" - věcné odměny, propagace, ve výši
5 000 Kč,
10.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava na závody, ve výši 24 000 Kč,
10.3. na provoz loděnice - opravy, údržba, energie, ve výši 3 000 Kč.
11. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 005 31 120, na sportovní činnost (TeamGym-gymnastika) - odměny
cvičitelům mládeže, doprava na soutěže, startovné ve výši 7 000 Kč.
12. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 617 04 431,
ve výši 38 000 Kč, v členění:
12.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, trenéři mládeže, rozhodčí, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 32 000 Kč,
12.2. na provoz šaten ve sportovním areálu Mařatice-Východ - el. energie, vodné
a stočné, ve výši 6 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
444/26/ZM/2018 Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí
2018"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu
"Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2018" těmto subjektům:
1. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625/4,
Kroměříž, 767 01, IČ 29314747, pro poradenské centrum v Uherském Hradišti, ve výši
4 000 Kč jako příspěvek na zakoupení indukční smyčky a zesilovače, případně zakoupení
skartovačky nebo ledničky.
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2. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště, IČ 092096, pro Chráněné bydlení Rostislavova 686, ve výši 1 000 Kč jako
příspěvek na pořízení markýzy na venkovní posezení, případně na zakoupení sušičky na
prádlo a grilu.
3. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
U Náhonu 5208, Zlín, 760 01, IČ 70850992, pro odborné sociální poradenství
a intervenční centrum v Uherském Hradišti, ve výši 90 000 Kč na provozní náklady.
4. Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ 27660915, ve
výši 2 000 Kč jako příspěvek na mzdy pracovníků, kteří poskytují sociální služby.
5. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886,
pro Centrum osobní asistence, ve výši 40 000 Kč na osobní náklady.
6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886,
pro Domácí pečovatelskou službu, ve výši 95 000 Kč na osobní náklady.
7. AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 35 000 Kč
na provozní a osobní náklady, včetně dohod o provedení práce,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Zastupitelstvo města nevyhovuje
žádosti Maltézské pomoci, o.p.s., Lázeňská 2, Praha 1, 118 00, IČ 26708451, pro Centrum
v Uherském Hradišti, ve výši 102 000 Kč na osobní a provozní náklady, z důvodu podání
žádosti po termínu vyhlášeném v programu.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
445/26/ZM/2018 Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Pravidla pro poskytování dotací z:
a) Fondu mládeže a vzdělávání,
b) Fondu sportu,
c) Fondu kultury,
d) Fondu cestovního ruchu,
e) Fondu sociální pomoci a prevence,
f) Fondu životního prostředí,
g) Fondu obnovy historické architektury,
h) Fondu rozvoje bydlení,
dle předložených návrhů, s účinností od 04.09.2018.
2. Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na I. pololetí 2019:
a) pro obnovu historické architektury,
b) pro životní prostředí,
c) pro mládež a vzdělávání,
d) pro sport,
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e) pro kulturu,
f) pro cestovní ruch,
g) pro sociální pomoc a prevenci,
h) pro oblast bydlení - úvěry,
dle předložených návrhů.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
446/26/ZM/2018 Záměry města I.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek st. p. č. 1474/2 o celkové výměře
15 m2 v k.ú. Mařatice, společnosti CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 634 72 163, za kupní cenu dle Znaleckého posudku č. 969-04/2018 ze dne 12.04.2018
- tj. 8 066,10 Kč s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující
2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 335/6
o výměře 83 m2 (dle GP č. 559-13/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 335/9 o celkové výměře
83 m2) v k.ú. Míkovice nad Olšavou, panu L░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za celkovou kupní cenu 54 000 Kč s tím, že správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického
plánu uhradí kupující
3. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 623/2
o výměře 22 m2 (dle GP č. 2498-14/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 623/10 o celkové
výměře 22 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, paní MDDr. M░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu 2 005 Kč/m2 včetně DPH s tím, že správní
poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí kupující
4. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek st. p. č. 2753/2 o celkové výměře
1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, manželům B░░░░ ░ Š░░░░ a E░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu 450 Kč/m2 s tím, že správní
poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
5. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek st. p. č. 2754/2 o celkové výměře
1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, panu L░░░░ ░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 450 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
6. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/12 o celkové výměře
2 425 m2 v k.ú. Sady, od pana I░░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , za kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
7. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/10 o celkové výměře
2 309 m2 v k.ú. Sady, od podílových spoluvlastníků paní MUDr. V░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ - podíl o velikosti id. 1/4, pana A░░░░ Š░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ - podíl o velikosti id. 1/4, pana J░░░░ Š░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
podíl
o velikosti id. 1/4, paní Z░░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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░░░░ ░░ - podíl o velikosti id. 1/4, za celkovou kupní cenu 150 Kč/m2 s tím, že správní
poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
8. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na část pozemku původní p. č. 90 o výměře
31 m2 (dle GP č. 611-39/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 90 o celkové výměře 31 m2)
v k.ú. Vésky ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za části pozemku původní p. č. 89 o výměře 16 m2 (dle
GP č. 633-10/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 89/6 o celkové výměře 16 m2) a o výměře
3 m2 (dle GP č. 611-39/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 89/4 o celkové výměře 3 m2), vše
v k.ú. Vésky ve vlastnictví paní J░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , bez doplatku s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrických plánů uhradí město Uherské
Hradiště,
Masarykovo
náměstí
19,
686
01
Uherské
Hradiště,
IČ 002 91 471 a s podmínkou odstranění zástavního práva smluvního, zapsaného na
LV č. 504, z převáděných částí pozemku p. č. 89 v k.ú. Vésky
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 623/2
o výměře 22 m2 (dle GP č. 2498-14/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 623/10 o celkové
výměře 22 m2) v k.ú. Uherské Hradiště, manželům R░░░░ a T░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za celkovou kupní cenu
15 000 Kč včetně DPH
III. Zastupitelstvo města nevyhodnocuje
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, v souladu se zveřejněnými "Podmínkami k převodu
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště, Mařatice - Jarošov,
ul. U Řeky", vypracovanými dne 05.03.2018 Ing. arch. Alešem Holým (číslo záměru
49/80/2018)
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
2. převod pozemku p. č. 512/3 o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou
3. převod pozemků p. č. 348/148 o celkové výměře 655 m2, p. č. 348/234 o celkové výměře
1 113 m2, st. p. č. 541 o celkové výměře 219 m2, st. p. č. 1100 o celkové výměře 403 m2,
st. p. č. 1101 o celkové výměře 126 m2, st. p. č. 1102/3 o celkové výměře 25 m2,
st. p. č. 1103/2 o celkové výměře 164 m2, st. p. č. 1376 o celkové výměře 19 m2
a st. p. č. 1961/2 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Mařatice
4. převod části pozemku p. č. 436/63 o výměře cca 242 m2 v k.ú. Mařatice
5. převod části pozemku p. č. 651/3 o výměře cca 58 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
6. převod pozemků p. č. 814/2 o celkové výměře 576 m2 a p. č. 1526 o celkové výměře
355 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště
7. převod části pozemku p. č. 777/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Uherské Hradiště
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8. převod částí pozemků p. č. 2053/1, p. č. 436/59 a p. č. 436/1 o celkové výměře
cca 580 m2, vše v k.ú. Mařatice
9. směnu pozemku p. č. 2853 o celkové výměře 1 494 m2 v k.ú. Kněžpole u Uherského
Hradiště ve vlastnictví obce Babice, Babice 508, 687 03 Babice, IČ 002 90 777, za pozemek
p. č. 1378/4 o celkové výměře 2 681 m2 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště ve vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
447/26/ZM/2018 Záměry města II.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh na oddělené hlasování bodů I. 1., 2., 3. a II. 1. společně dle návrhu Ing. Sedi.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
448/26/ZM/2018 Záměry města II.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 3060/19 o celkové výměře
622 m2 a p. č. 3060/17 o celkové výměře 639 m2, na část pozemku původní
p. č. 3060/10 o výměře 841 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek
p. č. 3060/40 o celkové výměře 841 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/14
o výměře 398 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/39 o celkové
výměře 398 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/6 o výměře 589 m2 (dle
GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/37 o celkové výměře 589 m2) a na
část původní p. č. 3060/1 o výměře 296 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek
p. č. 3060/38 o celkové výměře 296 m2), vše v k.ú. Mařatice a na část pozemku původní
p. č. 323/7 o výměře 940 m2 (dle GP č. 975-18/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 323/7
o
celkové
výměře
940
m2)
v
k.ú.
Sady,
vše
o celkové
výměře
4 325 m2, v souladu se zveřejněnými "Podmínkami pro převod pozemků z majetku města
v lokalitě Nad Žlebem v k.ú. Sady a Mařatice za účelem zástavby rodinnými domy",
vypracovanými dne 04.04.2018 Ing. arch. Alešem Holým (číslo záměru 38/78/2018),
společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 607 13 429, za kupní cenu 1 500 Kč/m2 včetně DPH s tím, že správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického
plánu uhradí kupující, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 1
2. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku
p. č. 3056 o výměře cca 231 m2, na část pozemku p. č. 3060/14 o výměře cca 194 m2, na
část pozemku p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2, na část pozemku p. č. 3060/20
o výměře cca 6 m2, na část pozemku p. č. 3060/10 o výměře cca 22 m2, vše
v k.ú. Mařatice a na část pozemku p. č. 323/5 o výměře cca 90 m2, na část pozemku
p. č. 323/6 o výměře cca 79 m2, na část pozemku p. č. 323/7 o výměře 414 m2, na část
pozemku 323/8 o výměře cca 20 m2, na část pozemku p. č. 323/9 o výměře 14 m2, na část
pozemku p. č. 323/10 o výměře cca 1 m2 a na část pozemku p. č. 303/1 o výměře
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cca 552 m2, které jsou zastavěny stavbami (komunikací, stezek, veřejného osvětlení)
vybudovanými v rámci stavby "Nad Žlebem", od společnosti KMM TRADE, s.r.o., Stará
Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 607 13 429 , za celkovou kupní cenu
1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení
převáděných pozemků uhradí prodávající, s podmínkou, že před podpisem kupní smlouvy
nebudou převáděné části pozemků zatíženy zástavním právem smluvním ani žádným
jiným omezením ve prospěch třetích osob či jiným záznamem uvedeným v oddíle C
příslušného listu vlastnictví, které by omezovaly vlastnické právo, dle návrhu smlouvy
uvedeného v Příloze č. 2
3. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby (komunikace, stezky,
veřejné osvětlení) vybudované v rámci stavby "Nad Žlebem" na částech pozemků
v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady - komunikace na částech pozemků p. č. 3056 o výměře
cca 231 m2, p. č. 3060/39 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního p. č. 3060/14)
o výměře cca 155 m2, p. č. 3060/15 o výměře cca 27 m2, p. č. 3060/20 o výměře
cca 6 m2 a p. č. 3055 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Mařatice a na částech pozemků
p. č. 323/5 o výměře cca 90 m2, p. č. 323/6 o výměře cca 79 m2, p. č. 323/7 o výměře
cca 411 m2, p. č. 303/1 o výměře cca 492 m2 a p. č. 791 o výměře cca 45 m2, vše
v k.ú. Sady, stezky na částech pozemků p. č. 3060/40 (nově vzniklý pozemek oddělený
z původního p. č. 3060/10) o výměře cca 22 m2 a p. č. 3060/39 (nově vzniklý pozemek
oddělený z původního p. č. 3060/14) o výměře cca 39 m2, oba v k.ú. Mařatice a na částech
pozemků p. č. 323/7 o výměře cca 3 m2, p. č. 323/8 o výměře cca 20 m2,
p. č. 323/9 o výměře cca 14 m2, p. č. 323/10 o výměře cca 1 m2 a p. č. 303/1 o výměře
cca 60 m2, vše v k.ú. Sady a veřejné osvětlení na částech pozemků p. č. 3056 o délce
cca 60,4 bm + 3 sloupy VO, p. č. 3060/39 (nově vzniklý pozemek oddělený z původního
p. č. 3060/14) o délce cca 21,6 bm + 1 sloup VO, p. č. 3060/15 o délce cca 9,3 bm
a p. č. 3060/38 (nově vzniklý pozemek oddělný z původního p. č. 3060/1) o délce
cca 1,6 bm, vše v k.ú. Mařatice a na částech pozemků p. č. 323/5 o délce cca 17,2 bm,
p. č. 323/6 o délce 11,3 bm, p. č. 323/7 o délce cca 75,6 bm + 3 sloupy VO a p. č. 303/1
o délce cca 88,3 bm + 4 sloupy VO, vše v k.ú. Sady, od společnosti KMM TRADE, s.r.o.,
Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 607 13 429, za celkovou kupní cenu
1 000 Kč + aktuální sazba DPH, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 2
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 3060/19 o celkové výměře
622 m2 a p. č. 3060/17 o celkové výměře 639 m2, na část pozemku původní
p. č. 3060/10 o výměře 841 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek
p. č. 3060/40 o celkové výměře 841 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/14
o výměře 398 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/39 o celkové
výměře 398 m2), na část pozemku původní p. č. 3060/6 o výměře 589 m2 (dle GP
č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 3060/37 o celkové výměře 589 m2) a na část
původní p. č. 3060/1 o výměře 296 m2 (dle GP č. 2902-19/2018 nově vzniklý pozemek
p. č. 3060/38 o celkové výměře 296 m2), vše v k.ú. Mařatice a na část pozemku původní
p. č. 323/7 o výměře 940 m2 (dle GP č. 975-18/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 323/7
o celkové výměře 940 m2) v k.ú. Sady, vše o celkové výměře 4 325 m2, v souladu se
zveřejněnými "Podmínkami pro převod pozemků z majetku města v lokalitě Nad Žlebem
v k.ú. Sady a Mařatice za účelem zástavby rodinnými domy", vypracovanými dne
04.04.2018 Ing. arch. Alešem Holým (číslo záměru 38/78/2018), společnosti KMM TRADE,
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s.r.o., Stará Cihelna 1402, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 607 13 429, za kupní cenu
1 200 Kč/m2 včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: PŘIJATO]
449/26/ZM/2018 Záměry města II.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na nově vzniklé pozemky dle GP č. 235822/2016 - p. č. 885/49 o celkové výměře 708 m2, p. č. 885/50 o celkové výměře 5 m2
a p. č. 885/51 o celkové výměře 515 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště a dle GP č. 239522/2016 - p. č. 885/52 o celkové výměře 817 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
1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrických plánů uhradí společnost
MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926
2. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na stavby a mobiliář (dle přesné specifikace
uvedené v Příloze č. 3) vybudované v rámci druhé části první etapy projektu "BD Nové
Štěpnice" na pozemcích a částech pozemků v k.ú. Uherské Hradiště (dle přesné
specifikace uvedené v Příloze č. 3), od společnosti MANAG development, a.s., Zarámí 92,
760 01 Zlín, IČ 023 02 926, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: PŘIJATO]
450/26/ZM/2018 Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913 ul. Průmyslová,
Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. záměr na převod bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště v bytovém domě č.p. 911,
č.p. 912 a č.p. 913, ul. Průmyslová, Uherské Hradiště, včetně podílů na společných
částech domu a podílů na pozemku st.p.č. 1505/1, k.ú. Uherské Hradiště za ceny uvedené
v příloze č. 1 důvodové zprávy (index realizovaných cen starších bytů).
2. Pro účely převodu bytů dle předchozího bodu tohoto usnesení uskutečnit převod podílů na
společných částech domu č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913 a převod podílů na pozemku
st.p.č. 1505/1 v k.ú. Uherské Hradiště dle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové
podlahové ploše všech bytů v domě.
3. Podmínky pro převod bytů dle tohoto usnesení uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. odboru správy majetku města
1.1. připravit Prohlášení vlastníka včetně znění stanov budoucího společenství vlastníků
jednotek.
Termín: 30.9.2018
1.2. Zveřejnit záměr na převod konkrétních bytových jednotek.
Termín: 15.10.2018
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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451/26/ZM/2018 Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 49
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 49 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby
na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne 16. 2. 1994 mezi městem
Uherské Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471, se sídlem Masarykovo
nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště a společností ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.,
IČ: 277 52 968, DIČ: CZ27752968, se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské
Hradiště, a to dle přílohy.
Předmětem dodatku je úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD po navýšení spojů na
linkách MHD na území města Uherské Hradiště od září do prosince 2018 ve výši 301 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
452/26/ZM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh na oddělené hlasování o bodu I. 1. dle návrhu PhDr. Rašticové.
[Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
453/26/ZM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města za rok 2017
1. PhDr. Blance Rašticové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
454/26/ZM/2018 Návrh na udělení Ceny města za rok 2017
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města za rok 2017
1. Mgr. art. Janu Maděričovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
455/26/ZM/2018 Schválení nominace "Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku"
k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
I. Zastupitelstvo města vyslovuje
souhlas s navržením tradičních hodů s právem, konaných ve městě Uherské Hradiště částech města Míkovice, Vésky, Sady, Mařatice a Jarošov, na zápis do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
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456/26/ZM/2018 Názvy veřejných prostranství
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující názvy veřejných prostranství:
1. "Ke Hrádku" (prodloužení stávající ulice, k.ú. Jarošov),
2. "Na Hřebínku" (k.ú. Mařatice),
3. "Hrušková" (k.ú. Sady),
dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to s účinností od 1.11.2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
457/26/ZM/2018 Vzdání se funkce přísedícího soudce
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti paní ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ učiněné
oznámením doručeným dne 20. 8. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
458/26/ZM/2018 Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště za I. pololetí
2018.
2. Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště za I. pololetí
2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
459/26/ZM/2018 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště k 30. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
460/26/ZM/2018 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 11. 6. 2018 - 16. 8. 2018.
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[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Ing. Stanislav Blaha
starosta města
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