PŘEHLED USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 15. 4. 2019

103/4/ZM/2019 Složení návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje
složení návrhové komise:
Předseda: František Elfmark, DiS.
Členové: Ing. Pavel Svoboda
MUDr. David Ondra
JUDr. Dana Šilhavíková
[Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
104/4/ZM/2019 Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
105/4/ZM/2019 Rozpočtová opatření města č. 03/2019 a 04/2019
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 03/2019 provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště,
uvedenou v příloze důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 04/2019 dle důvodové zprávy. Znění celkové skladby rozpočtu města
na rok 2019 je uvedeno v příloze usnesení č. 1.
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
III. Zastupitelstvo města ruší
1. Usnesení Zastupitelstva města č. ZM/283/mim. ze dne 27. 8. 2002, týkající se povinnosti využít
neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 - ostatní činnosti, položce 5901 nespecifikované rezervy, schválené pod názvem "naléhavé situace", dle vlastního rozhodnutí
ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu,
živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života
osoby. Důvodem je jiný způsob plánování prostředků na řešení krizových situací.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10, Usnesení bylo: PŘIJATO]
106/4/ZM/2019 Změna obecně závazných vyhlášek
I. Zastupitelstvo města vydává
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2018,
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kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
107/4/ZM/2019 Návrh zástupce do správní rady Regionu Slovácko
I. Zastupitelstvo města navrhuje
Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, se sídlem Masarykovo náměstí 21, Uherské
Hradiště 686 01, IČ: 68731841, Ing. Stanislava Blahu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako zástupce města Uherské Hradiště do jeho správní rady pro další
funkční období.
[Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
108/4/ZM/2019 Vystoupení ze Svazu měst a obcí
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vystoupení města Uherské Hradiště ze Svazu měst a obcí České republiky,
IČ: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha.
2. Podání žádosti o vrácení uhrazeného ročního členského příspěvku za období
roku 2019, popřípadě poměrné části ročního členského příspěvku za období roku 2019
následujícím po zániku členství města Uherské Hradiště ve Svazu měst a obcí České
republiky, IČ: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: PŘIJATO]
109/4/ZM/2019 Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3010/57 o celkové výměře 176 m2 v
k.ú. Mařatice, za kupní cenu 500 Kč/m2 (tj. za celkovou kupní cenu 88 000 Kč), na spoluvlastnický
podíl o velikosti id. 2/72 k pozemkům p. č. 3010/11, p. č. 3010/29 a p. č. 3010/56, vše v k.ú.
Mařatice a na spoluvlastnický podíl o velikosti id. 22/720 k pozemkům p. č. 3010/54, p. č. 3010/55
a p. č. 3010/58, vše v k.ú. Mařatice, za kupní cenu 250 Kč/m2 za spoluvlastnické podíly (tj. za
celkovou kupní cenu 7 910 Kč), vše panu Mgr. R░░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující
2. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na části pozemku původní p. č. 110/12 o výměře 15
m2 a o výměře 9 m2 (dle GP č. 2502-21/2018 nově vzniklé pozemky p. č. 110/22 o celkové
výměře 15 m2 a p. č. 110/23 o celkové výměře 9 m2) v k.ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část
pozemku původní st. p. č. 1597 o výměre 1 m2 (dle GP č. 2502-21/2018 nově vzniklý pozemek p.
č. 110/24 o celkové výměře 1 m2) v k.ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví podílových spoluvlastníků
pana Ing. M░░░ P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (podíl o velikosti id. 1/2)
a paní E░░░ R░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (podíl o velikosti id. 1/2),
s doplatkem za rozdíl výměr ve výši 800 Kč/m2 ve prospěch města (tj. celkem 18 400 Kč) a s tím,
že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na
vypracování geometrického plánu uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
3. bezúplatné nabytí a následné uzavření smlouvy na pozemek p. č. 1569 o celkové výměře 1 m2 v
k.ú. Uherské Hradiště, od České republiky (prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 697 97 111),
s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
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Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, dle návrhu
smlouvy uvedeného v Příloze č. 1 (č. UZSVM/BUH/6620/2018-BUHM)
4. bezúplatné nabytí a následné uzavření smlouvy na pozemek p. č. 2057/28 o celkové výměře
21 m2 v k.ú. Mařatice, od České republiky (prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 697 97 111), včetně
podmínek uvedených v čl. IV. Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami, dle návrhu smlouvy uvedeného v Příloze č. 2
(č. UZSVM/BUH/6798/2018-BUHM), 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
5. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1676/16 o celkové výměře 53 m2
a na pozemek p. č. 1676/23 o celkové výměře 6 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště včetně zeleně
na nich vysázené v rámci stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh. Hradiště",
od společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 277 17 071, za celkovou
kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí společnost DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČ 277 17 071
6. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na stavby veřejných parkovacích míst, chodníků, vjezdů
a sjezdů včetně zeleně, vybudované v rámci stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh.
Hradiště", na pozemcích a částech pozemků ve vlastnictví města (dle přesné specifikace uvedené
v Příloze č. 3) o celkové výměře 954 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti DAJAK, s.r.o.,
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 277 17 071, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH
7. vrácení části nájemného za období od 04.09.2017 do 31.12.2018, na základě Nájemní smlouvy
č. 2017/0251/SMM, ve výši 36 903 Kč včetně DPH, z důvodu sjednané změny majetkoprávního
vypořádání dokončené stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh. Hradiště", společnosti
DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 277 17 07
8. prominutí nájemného za období od 01.02.2019 do majetkoprávního vypořádání staveb, na základě
Nájemní smlouvy č. 2017/0251/SMM, z důvodu změny majetkoprávního vypořádání dokončené
stavby "Polyfunkční dům, Moravní náměstí, Uh. Hradiště", společnosti DAJAK, s.r.o., Příkop 843/4,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 277 17 07
9. odstoupení od Kupní smlouvy č. 2018/0691/SMM/SP ze dne 08.11.2018, týkající se převodu
pozemku p. č. 1419 o celkové výměře 221 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (jako
prodávající) a podílovými spoluvlastníky bytového domu č. p. 706, tř. Maršála Malinovského,
Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 888 v k.ú. Uherské Hradiště (jako kupující),
dle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 4, z důvodu neuhrazení kupní ceny kupujícími
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků p. č. 3000/231, p. č.
3000/232, p. č. 3000/233, p. č. 3000/234 a p. č. 3000/235, vše o celkové výměře cca 896 m2, vše
v k.ú. Mařatice, s úpravou povrchu na plochy veřejné zeleně, od společnosti ST development
s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč +
aktuální sazba DPH
2. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků p. č. 3000/231, p. č.
3000/232 a p. č. 3000/380, vše o celkové výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Mařatice včetně
vybudovaných zpevněných ploch a na vybudované zpevněné plochy umístěné na částech
pozemku p. č. 3000/136, o celkové výměře cca 163 m2, v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471,
vše od společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675,
za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. nezveřejnění záměru na převod pozemků p. č. 1487/7 o celkové výměře 12 m2, p. č. 1490/2
o celkové výměře 4 m2, p. č. 1491/5 o celkové výměře 46 m2 a p. č. 1497/7 o celkové výměře 43
m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
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2. nezveřejnění záměru na převod pozemku p. č. 233 o celkové výměře 67 m2 v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště
3. nezveřejnění záměru na převod části pozemku p. č. 410/1 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Míkovice
nad Olšavou
4. nezveřejnění záměru na převod pozemku p. č. 789/3 o celkové výměře 120 m2 v k.ú. Jarošov
u Uherského Hradiště
5. nezveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 3000/234 o výměře cca 18 m2 a části
pozemku p. č. 3000/235 o výměře cca 12 m2, oba v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví společnosti
ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za část pozemku p.
č. 3000/136 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
110/4/ZM/2019 Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 50 a 51
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatky č. 50 a 51 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy, jako veřejné služby na území
měst Uherské Hradiště, Kunovice a Starého Města, které stanovují podíl města na úhradě na pokrytí
prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2019 dopravci ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.,
IČ: 27752968, se sídlem tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště ve výši
2 375 700 Kč, k zajištění bezplatné přepravy osob nad 70 let v MHD, svozu dětí do základních škol
v Uh. Hradišti a doplněním nových zejména víkendových a nočních spojů na linkách MHD vedených
na území města Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
111/4/ZM/2019 Příspěvek města na financování MHD
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída Tomáše
Bati 21, PSČ 761 90, ve výši 2 500 tis. Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách č. 805003, 805004, 805005 a 805007 majících
rovněž charakter městské autobusové dopravy, tj. k plnému pokrytí prokazatelné ztráty z jejich
provozu v roce 2019, a uzavření smlouvy dle návrhu v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
112/4/ZM/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
113/4/ZM/2019 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. Zastupitelstvo města uděluje
1. Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Jarmile Kraváčkové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za práce z textilních vláken - vyšívání na
výřez.
2. Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Gabriele Májíčkové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za užitkovou a dekorativní keramiku.
3. Čestné uznání paní Antonii Dostálkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními
technikami a za práci s modrotiskem.
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[Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
114/4/ZM/2019 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 18. 2. 2019 - 1. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města
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