PŘEHLED USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 11.4.2011

49/4/ZM/2011
Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města

[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

50/4/ZM/2011/1
Rozpočtové opatření města č. 01/2011 a 02/2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 01/2011, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy
2. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko neinvestiční dotaci 52,2 tis. Kč,
účelově určenou na náklady vzniklé přestěhováním do nemovitosti na Mariánském náměstí
č.p. 46.
3. Účelové dotace na provoz 16 profesionálních a 60 místních knihoven obcí v celkovém
objemu 4825,8 tis. Kč dle návrhu uvedeném v příloze důvodové zprávy.
III. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. Občanskému sdružení Pomník zakladateli města Vysoké Mýto žádost o dar na realizaci
pomníku.
[ Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
50/4/ZM/2011/2
Rozpočtové opatření města č. 01/2011 a 02/2011
I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočtové opatření č. 02/2011 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2011
má tuto skladbu: viz příloha č. 1
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 13, Usnesení bylo: Přijato]
51/4/ZM/2011
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. směnu části pozemku původní p. č. 3042/5 o výměře 260 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 nově
vzniklá p. č. 3042/24 o celkové výměře 260 m2) a části pozemku původní p. č. 3039/16 o
výměře 22 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 nově vzniklá p. č. 3039/18 o celkové výměře 22 m2),
vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za část pozemku původní p. č.
3150/13 o výměře 30 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 se jedná o díl "b" o celkové výměře 30 m2)
a část pozemku původní p. č. 3156/1 o výměře 83 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 z části
původní p. č. 3156/1 o výměře 26 m2 vznikl díl "c" o celkové výměře 26 m2 a z části původní
p. č. 3156/1 o výměře 57 m2 vznikla nová p. č. 3156/3 o celkové výměře 57 m2), sloučením
dílů "b" a "c" vznikla nová p. č. 3150/20 o celkové výměře 56 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve
vlastnictví pana Dušana Komnackého; s doplatkem ve výši 43.300 Kč ve prospěch města
Uherské Hradiště
2. směnu části pozemku původní p. č. 1300/1 o výměře 106 m2 (dle GP č. 1881-11/2011 nově
vzniklá p. č. 1300/22 o celkové výměře 106 m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, za část pozemku původní p. č. 1300/7 o výměře 29 m2 (dle GP č. 188111/2011 nově vzniklá p. č. 1300/21 o celkové výměře 29 m2) a část pozemku původní p. č.
1300/10 o výměře 17 m2 (dle GP č. 1881-11/2011 nově vzniklá p. č. 1300/20 o celkové
výměře 17 m2), oba v k. ú. Uherské Hradiště, oba ve vlastnictví manželů Jindřicha a Yvety
Machálkových; s doplatkem ve výši 150 Kč/m2 ve prospěch města Uherské Hradiště; náklady
spojené s vypracováním GP hradí město Uherské Hradiště
3. převod pozemku p. č. 1274 o celkové výměře 469 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti
NEREZOVÉ MATERIÁLY, s. r. o.; za kupní cenu 350 Kč/m2
4. nabytí pozemku p. č. 4788 o celkové výměře 40 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
od pana Pavla Juráska,; za celkovou kupní cenu ve výši 6.570 Kč
5. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (kupující) a panem Pavlem
Bradáčem (prodávající), týkající se převodu pozemků p. č. 3016/77 o výměře 2 058 m2 a p. č.
3016/74 o výměře 1 363 m2, oba v k. ú. Mařatice, za kupní cenu 350 Kč/m2; dle přiloženého
návrhu Kupní smlouvy
6. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků k bytu č. 21, o velikosti 2+kk v
domě č. p. 1257, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi Renatou
Mařákovou Bidoia a manž. Klárou Štěpánkovou, Dis. a Janem Štěpánkem
7. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a závazků ke krytému parkovacímu místu
č. 6, na pozemku p. č. 2655/2, v domě č. p. 1257 a č. p. 1258, ul. J. E. Purkyně a č. p. 1259 a
č. p. 1260, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, k. ú. Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi
Renatou Mařákovou Bidoia a manž. Klárou Štěpánkovou, Dis. a Janem Štěpánkem
8. nabytí id. 1/4 pozemku p. č. 3820/2 o celkové výměře 243 m2 v k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště od pana Josefa Gottwalda, id. 1/4 pozemku p. č. 3820/2 o celkové
výměře 243 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od paní Boženy Gottwaldové a id. 1/2
pozemku p. č. 3820/2 o celkové výměře 243 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště od
pana Cyrila Trávníčka; za kupní cenu 50 Kč/m2
II. Zastupitelstvo města neschvaluje

1. nabytí pozemku p. č. 2903 o celkové výměře 3 927 m2 v k. ú. Kněžpole od pana Antonína
Varmuži; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2

III. Zastupitelstvo města ruší
1. usnesení ZM č. 273/19/Z/2009 ze dne 20.04.2009 v odst. I. v bodě 17., a to ve znění: ZM
schvaluje bezúplatné nabytí budovy č.p. 1371 na pozemku st.p.č. 1570 a stavby dětského
dopravního hřiště na pozemku p.č. 858/32 a p.č. 858/70 se všemi součástmi a příslušenstvím
(tj. mobilní buňkou, vozovkami, přípojkou vody, přípojkou kanalizace, elektrickou přípojkou
a oplocením), vše v k.ú Mařatice, od České republiky, právo hospodaření s majetkem státu
Centrum služeb pro silniční dopravu
[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
52/4/ZM/2011
Záměr města na převod bytového domu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ke zveřejnění
1. převod bytového domu č. p. 742, ulice Revoluční, Uherské Hradiště, dle "Zásad pro prodej
bytových domů a bytů v majetku města Uherské Hradiště"
[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
53/4/ZM/2011
Převody bytů - změny
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. zrušení bodu č. I., položka 3., usnesení ZM č. 416/30/Z/2010 ze dne 21. 6. 2010, ve znění ZM schvaluje: Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové
jednotky č. 503/03 o velikosti 1+1 umístěné v I.NP, ve vchodě č.p. 503, v budově č.p. 503,
č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o
výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 společných částech budovy č.p. 503, 504,
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o
velikosti 3532/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o
výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú.
Jarošov; do společného jmění, 686 01 Uherské Hradiště, za kupní cenu 122.877,- Kč
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
54/4/ZM/2011
Akce programu regenerace
I. Zastupitelstvo města schvaluje
využití státní finanční podpory ve výši 1 360 000,- Kč na obnovu kulturních památek v roce
2011 v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón" takto:

- na restaurování kříže na Tyršově náměstí - celkové náklady 103 200,- Kč
103 200,- z Programu regenerace MPR a MPZ
- na obnovu fasády a oken objektu čp. 201, ul. Hradební - celkové náklady 1 665 650,- Kč
832 825,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ
167 000,- Kč z rozpočtu města
665 825,- Kč podíl vlastníka
- na obnovu, restaurování fasády a nátěr čp. 148, 149 - lékárny "U Zlaté koruny" - celkové
náklady na restaurování - 193 975,- Kč a stavební práce 463 381,- Kč
423 975,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ
46 500,- Kč z rozpočtu města
186 881,- Kč podíl vlastníka
[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
55/4/ZM/2011
Udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Zuzaně Hartlové,
narozené 26.9.1956, bytem Tupesy 304, keramičce
II. Zastupitelstvo města vyslovuje
čestné uznání panu Jaroslavu Procházkovi, narozenému 16.11.1928, bytem Uherské Hradiště,
Pivovarská 245, za tvůrčí přínos a popularizaci tradiční lidové výroby v oblasti návrhářství
nábytku, bytových doplňků a drobných dekorativních předmětů.
[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
56/4/ZM/2011
Vyhlášení výzev pro předkládání žádostí o dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Uherské H
I. Zastupitelstvo města schvaluje
znění výzev č. 2 a č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Uherské Hradiště.
II. Zastupitelstvo města vyhlašuje
Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Uherské Hradiště pro aktivitu 5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství
III. Zastupitelstvo města vyhlašuje
Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro
aktivitu 5.2.b) Regenerace bytových domů
[ Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
57/4/ZM/2011
Zpráva o zahájení provozu a dosavadním vývoji zkušebního provozu aquaparku v Uh.
Hradišti

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Zprávu o zahájení provozu a dosavadním vývoji zkušebního provozu aquaparku v Uherském
Hradišti
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
58/4/ZM/2011/1
Delegování zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhy zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s. IČ 255 65 516, se sídlem
Uherské Hradiště, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, a to do
- dozorčí rady
1. PhDr. Jaroslava Mikulíka

[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 12, Usnesení bylo: Přijato]
58/4/ZM/2011/2
Delegování zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhy zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s. IČ 255 65 516, se sídlem
Uherské Hradiště, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, a to do
- představenstva
Ing. Stanislava Blahu,

[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 12, Usnesení bylo: Přijato]
58/4/ZM/2011/3
Delegování zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhy zástupců města do orgánů společnosti HRATES a.s. IČ 255 65 516, se sídlem
Uherské Hradiště, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, a to do
- dozorčí rady
1. pana Lubomíra Magdálka,
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
59/4/ZM/2011/1
Delegování zástupců města do orgánů společnosti SVaK, a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh zástupce města do představenstva společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ
494 53 866, se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36, a to:
Květoslava Tichavského,
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
59/4/ZM/2011/2
Delegování zástupců města do orgánů společnosti SVaK, a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh zástupce města do představenstva společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ
494 53 866, se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36, a to:
paní Ludmilu Hanákovou,

[ Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10, Usnesení bylo: Zamítnuto]
60/4/ZM/2011
Nepeněžitý vklad vodohospodářské infrastruktury města do společnosti SVaK, a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
nepeněžitý vklad majetku města Uherské Hradiště v hodnotě 23.984.000,- Kč tak, jak zní jeho
ocenění ve znaleckém posudku č. 4884-28/2011 ze dne 21.3.2011 zpracovaného znaleckým
posudkem VEGA Uherské Hradiště, a.s. do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
IČ 49453866, se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36 s podmínkou, že
přijetí navrhovaného nepeněžitého vkladu města Uherské Hradiště bude schváleno na
nejbližší valné hromadě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. a že do následujícího
zasedání zastupitelstva města dne 20.06.2011 budou předloženy návrhy konkrétních smluv se
specifikací převáděného majetku města za získání zvýšeného majetkového podílu města ve
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
61/4/ZM/2011
Personální stabilizace Uherskohradištká nemocnice, a.s.
I. Zastupitelstvo města vyzývá
Zlínský kraj, jakožto jediného akcionáře Uherskohradišťské nemocnice, a.s, k zajištění
personální stabilizace, jako základního předpokladu pro zajištění kvalitní a dostupné zdravotní
péče v tomto zdravotnickém zařízení.
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 13, Usnesení bylo: Zamítnuto]
62/4/ZM/2011
Diskuse-prezentace videopřenosu
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
prezentaci o možnostech videopřenosu z jednání zastupitelstva města provedenou vedoucím
odboru informatiky a komunikace.

[ Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Květoslav Tichavský

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

místostarosta města

