PŘEHLED USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 6.2.2012

133/9/ZM/2012/1
Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města žádá
Radu města o zrušení pronájmu nebytových prostor v I. NP, ve II. NP a ve III. NP budovy č.p.
1057 společnosti Zimní stadion UH s. r. o. (číslo usnesení 501/33/RM/2012). Zároveň žádá o
vypsání nového záměru na pronájmy výše uvedených nebytových prostor.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 12, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: Zamítnuto]
133/9/ZM/2012/2
Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
134/9/ZM/2012
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod pozemku p. č. 820/3 o celkové výměře 1 833 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu
Vilému Kubišovi; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
2. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3000/139 o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Mařatice od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
3. převod části pozemku původní p. č. 1377/19 o výměře 3 m2 (dle GP č. 916-82-1/2011 nově
vzniklá p. č. 1377/73 o celkové výměře 3 m2) v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, manželům
Františkovi a Ludmile Kašným; za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2
4. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky
se silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A" na části pozemku p. č. 1534/3 o výměře 375 m2
a na pozemku p. č. 1534/6 o celkové výměře 244 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi
městem Uherské Hradiště (vlastník pozemků) a Českou republikou, právo hospodařit s
majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavebník); dle přiloženého návrhu Smlouvy o
právu provést stavbu v důvodové zprávě

5. převod části pozemku původní p. č. 1080/1 o výměře 24 m2 (dle GP č. 1957-278/2011
nově vzniklá p. č. 1080/66 o celkové výměře 24 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, panu Josefu
Vaculovi; za kupní cenu ve výši 1.505 Kč/m2
6. nabytí chodníku umístěného na části pozemku p. č. 1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště podél
bytového domu č. p. 1290 na pozemku st. p. č. 721/2 v k. ú. Uherské Hradiště (ze Zeleného
náměstí), od společnosti DAJAK, s. r. o.; formou daru
7. směnu částí pozemků původní p. č. 798/9 o výměře 244 m2 (dle GP č. 764-53/2011 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 798/9 o celkové výměře 244 m2), p. č. 572/3 o výměře 2
552 m2 (dle GP č. 764-53/2011 nově vzniklá parcela rovněž označena č. 572/3 o celkové
výměře 2 552 m2) a pozemku p. č. 798/8 o celkové výměře 821 m2, vše v k. ú. Sady, vše ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, za části pozemků původní p. č. 573/5 o výměře 47 m2
(dle GP č. 764-53/2011 nově vzniklá p. č. 573/6 o celkové výměře 47 m2) a původní p. č.
572/2 o výměře 54 m2 (dle GP č. 764-53/2011 nově vzniklá p. č. 572/5 o celkové výměře 54
m2), oba v k. ú. Sady, oba ve vlastnictví Ing. Františka Černého; s doplatkem ve výši 27
Kč/m2 ve prospěch města Uherské Hradiště s tím, že náklady na geometrický plán a kolkovou
známku ve výši 1.000 Kč uhradí Ing. František Černý
8. směnu části pozemku p. č. 530/3 o výměře 3 361 m2 (dle GP č. 359-3/2012 se jedná o díl
"d" o výměře 3 361 m2) v k. ú. Vésky ve vlastnictví pana Jiřího Šestáka, za část pozemku p.
č. 530/1 o výměře 3 361 m2 (dle GP č. 359-3/2012 se jedná o díl "a" o výměře 3 361 m2) v k.
ú. Vésky ve vlastnictví města Uherské Hradiště; bez doplatku s tím, že geometrický plán a
kolkovou známku ve výši 1.000 Kč uhradí pan Jiří Šesták
9. nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře
162 m2 a p. č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové výměře 1 590 m2, vše v k. ú.
Mařatice od pana Vladislava Kostrunka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
10. nabytí pozemků p. č. 1634/71 o celkové výměře 4 645 m2, p. č. 1634/72 o celkové
výměře 2 153 m2 a p. č. 1634/73 o celkové výměře 1 710 m2, vše o celkové výměře 8 508
m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana Miroslava Rudolfa, dříve trvale bytem,
nyní trvale bytem , za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
11. nabytí pozemků p. č. 3011/5 o celkové výměře 4 976 m2, p. č. 3011/6 o celkové výměře 1
104 m2 a p. č. 3022/85 o celkové výměře 4 880 m2, vše o celkové výměře 10 960 m2, vše v
k. ú. Mařatice od paní Jarmily Sobolové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
12. nabytí pozemku p. č. 1333/26 o celkové výměře 2 622 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od paní Hany Havrylykové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
13. nabytí pozemků p. č. 1601/90 o celkové výměře 3 613 m2 a p. č. 1607/2 o celkové výměře
1 212 m2, oba o celkové výměře 4 825 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana
Vratislava Vaňka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
14. nabytí pozemku p. č. 1333/33 o celkové výměře 1 526 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od paní Věry Andělové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
15. nabytí pozemku p. č. 1623/4 o celkové výměře 120 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od paní Marie Mackové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
16. nabytí pozemku p. č. 1337/49 o celkové výměře 3 306 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od paní Evy Řešetkové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
17. nabytí pozemků p. č. 1337/21 o celkové výměře 2 590, p. č. 1337/22 o celkové výměře
433 m2 a p. č. 1634/104 o celkové výměře 2 379 m2, vše o celkové výměře 5 402 m2, vše v
k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Magdaleny Bůbelové, za kupní cenu ve výši 20
Kč/m2
18. nabytí pozemku p. č. 2266/13 o celkové výměře 4 057 m2 v k. ú. Mařatice od pana
Františka Pochylého, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2

19. nabytí pozemků p. č. 2225/52 o celkové výměře 735 m2, p. č. 2249/17 o celkové výměře
631 m2 a p. č. 2249/18 o celkové výměře 237 m2, vše o celkové výměře 1 603 m2, vše v k. ú.
Mařatice od pana Zdeňka Hanáčka (id. 1/2) a paní Anny Riegerové, dříve trvale bytem nyní
trvale bytem (id. 1/2), za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
20. nabytí pozemků p. č. 1337/73 o celkové výměře 3 786 m2, p. č. 1338/40 o celkové
výměře 128 m2, p. č. 1601/80 o celkové výměře 1 262 m2, p. č. 1604/8 o celkové výměře 2
145 m2, p. č. 1605/10 o celkové výměře 806 m2 a p. č. 1631/42 o celkové výměře 170 m2,
vše o celkové výměře 8 297 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana Josefa
Valenty (id. 1/2) a od paní Boženy Valentové (id. 1/2), za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
21. nabytí pozemku p. č. 1337/27 o celkové výměře 3 135 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od paní Zdenky Laszczewské, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
22. nabytí pozemků p. č. 1336/1 o celkové výměře 616 m2, p. č. 1337/10 o celkové výměře 1
803 m2, p. č. 1337/11 o celkové výměře 1 631 m2, p. č. 1618/21 o celkové výměře 38 m2, p.
č. 1623/2 o celkové výměře 74 m2, p. č. 1625/27 o celkové výměře 2 160 a p. č. 1625/28 o
celkové výměře 552 m2, vše o celkové výměře 6 874 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od pana Jiřího Brycha, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
23. převod pozemku p. č. 437/159 o celkové výměře 43 m2 v k. ú. Mařatice, panu Davidu
Ermanovi (id. 1/2) a Ing. Ivaně Podškubkové (id. 1/2); za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
24. prominutí části nájemného ve výši 36.767 Kč za období od 15.06.2011 do 31.12.2011 na
základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne
08.07.2009 mezi městem Uherské Hradiště a společností ENFIN CZ a. s., a to z důvodu
neužívání nebytových prostor č. 0.21 a č. 0.20 po dobu probíhající rekonstrukce v budově č.
p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště
25. převod části pozemku původní p. č. 1347 o výměře 23 m2 (dle GP č. 1959-57/2011 nově
vzniklá p. č. 1347/2 o celkové výměře 23 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Marianu a
Tereze Jančovým; za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2
26. převod pozemku p. č. 170 o celkové výměře 506 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou,
manželům Evě a Petrovi Hřibovým; za kupní cenu ve výši 180 Kč/m2
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. nabytí chodníku umístěného na části pozemku p. č. 1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště podél
bytového domu č. p. 1290 na pozemku st. p. č. 721/2 v k. ú. Uherské Hradiště (z ulice
Sokolovské) a chodníku podél štítové (boční) stěny budovy č. p. 1290, od společnosti
DAJAK, s. r. o.; formou daru
2. nabytí aktiv dědictví po zemřelém Janu Svobodovi, a to id. 12/70 pozemků p. č. 1490/2, p.
č. 1488/2 a p. č. 1487/3, vše v k. ú. Lázně Bohdaneč
3. převod pozemků p. č. 572/3 o celkové výměře 2 618 m2, p. č. 798/8 o celkové výměře 821
m2 a p. č. 798/9 o celkové výměře 275 m2, vše v k. ú. Sady
III. Zastupitelstvo města ruší
1. usnesení ZM č. 11/2/ZM/2010 ze dne 13.12.2010 v odst. I. v bodě 10., a to ve znění:
ZM schvaluje
převod částí pozemků původní p. č. 3000/39 o výměře 163 m2 (dle GP č. 2229-40/2010 nově
vzniklá p. č. 3000/278 o celkové výměře 163 m2) a původní p. č. 3000/117 o výměře 240 m2
(dle GP č. 2229-40/2010 nově vzniklá p. č. 3000/277 o celkové výměře 240 m2), oba v k. ú.
Mařatice, společnosti Sluneční terasy s. r. o.; za kupní cenu 1.500 Kč/m2; za účelem
vybudování 27 parkovacích míst, s podmínkou převodu těchto parkovacích míst včetně
pozemků pod nimi zpět na město Uherské Hradiště za celkovou kupní cenu 1.000 Kč

IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. nevyhodnocení nabídek na pronájem nebo převod části pozemku p. č. 1455 o výměře cca
205 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; za účelem vybudování garáží nebo parkovacích stání, a to z
důvodů uvedených v důvodové zprávě
2. nehodnocení záměru na převod pozemku p. č. 223/3 o celkové výměře 241 m2 v k. ú.
Uherské Hradiště, a to z důvodu nedodání nabídky
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
135/9/ZM/2012
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 7 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 1 143,0 tis. Kč dle přílohy
důvodové zprávy

[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
136/9/ZM/2012
Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání, a to následovně:
1. Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
70993360
na projekt: Sportovní hry dětí MŠ na startovací čísla, věcné odměny pro děti, režijní materiál
ve výši 5.700,- Kč
na projekt: Pojďte s námi do přírody na kompostér, dětské zahradnické nářadí, mikroskop,
lupy ve výši 5.000,- Kč
na projekt: Každý strom nám něco dává na autobusovou přepravu, zhotovení fotografií
památných stromů ve výši 10.000,- Kč.
2. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, p. o., Purkyňova 494, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 75089602
na projekt: Blíž ke sportu na sportovní nářadí ve výši 10.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání, a to následovně:
1. Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
70993360
na projekt: Máme rádi přírodu na pracovní materiál Ekopřírodověda I, II ve výši 7.000,- Kč
na projekt: Sportem ke zdraví na tělocvičné nářadí a náčiní ve výši 15.000,- Kč
na projekt: Hraji si cvičím, netrápím se ničím na sportovní náčiní - míče, overbaly, žíněnky,
apod. ve výši 5.000,- Kč
na projekt: Pro bystré hlavičky, pro chytré kluky a holčičky na hry a didaktické pomůcky ve
výši 12.000,- Kč
na projekt: Sportem ke zdraví na víceúčelovou sportovní sestavu Vário play ve výši 8.000,Kč
na projekt: Ve zdravém těle, zdravý duch na sportovní nářadí a náčiní ve výši 10.000,- Kč
na projekt: S knihou za poznáním na knihy - encyklopedie ve výši 8.000,- Kč

2. Ing. Evžen Rajzl, Centrum potápění Rajzl, Dlouhá 205, 686 01 Uh. Hradiště IČ 13401891
na projekt: Poznej svět pod vodou na cestovné, pronájem bazénu, zapůjčení výstroje, poplatek
za potápění, pořízení výstroje pro potápění, knihy ve výši 30.000,- Kč
na projekt: Klub potápění a freedivingu na potápěčskou výstroj ve výši 37.000,- Kč.
3. AKROPOLIS, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 28552709
na projekt Ukaž co umíš aneb vystoupení dětí a mládeže z Akropolisu na materiální
zabezpečení (trička, kancelářské potřeby, věcné odměny, orfovy nástroje) ve výši 15.000,Kč.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
137/9/ZM/2012/1
Dotace z Fondu sportu v 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 61704431 na sportovní
činnost (fotbal) - trenéři mládeže, rozhodčí, doprava k mistr. soutěžím, pronájmy tělocvičny v
Uh. Hradišti ve výši 32.000,- Kč.
2. Hokejový klub UH-muži, s.r.o., Břestek 131, 687 08, IČ: 29242118 na sportovní činnost doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí ve výši 46.000,- Kč.
3. Sportoviště města, p.o., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 71234187 na
individuální podporu talentované sportovní mládeže z Uherskohradišťských TJ a SK
zařazených do Centra sportovních nadějí ve výši 54.000,- Kč.
4. SK Kraso, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 22668381 na provoz
sportovního zařízení - opravy, údržba, energie na ZS v Uh. Hradiště (celý rok 2012) ve výši
43.000,- Kč a na sportovní činnost - pronájem sportovišť v Uh.Hradišti, trenéři a cvičitelé
mládeže ve výši 18.000,- Kč.
5. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808 v celkové
výši 1.463.000,- Kč.
- na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti - opravy, údržba (min. 170 tis. Kč), revize, teplo,
voda, el. energie (celý rok 2012) ve výši 855.000,- Kč
- na provoz atletického stadionu a volejbalových kurtů - pronájem, opravy, drobná údržba,
spotřeba vody, tepla e el. energie (celý rok 2012) ve výši 335.000,- Kč.
- oddíl atletiky:
- na sportovní akci - Hradišťská hodinovka a běh pro mládež - rozhodčí, věcné ceny,
propagace ve výši 3.000,- Kč
- na sportovní akci - Atletické memoriály a rámcové závody - rozhodčí, věcné ceny,
propagace ve výši 4.000,- Kč
- na sportovní činnost - rozhodčí, doprava na závody, trenéři mládeže ve výši 64.000,- Kč
- oddíl volejbalu:
- na sportovní akce - čtyři mezinárodní volejbal. turnaje mládeže - věcné ceny, rozhodčí,
propagace, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 10.000,- Kč
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti, doprava na mistr. soutěže,
rozhodčí, trenéři mládeže ve výši 64.000,- Kč
- oddíl squashe:
- na sportovní akci - žebříčkový mistrovský turnaj mužů ČR - věcné ceny, propagace rozhodčí
ve výši 2.000,- Kč

- na sportovní činnost - doprava na mistr. soutěže, startovné, rozhodčí ve výši 6.000,- Kč
- oddíl plavání:
- na sportovní činnost - pronájem bazénu v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, startovné, doprava
na závody ve výši 100.000,- Kč
- oddíl házené:
- na sportovní akce - turnaje ml. a st. žáků - rozhodčí, propagace, věcné ceny ve výši 3.000,Kč
- na sportovní činnost družstva mužů - doprava na mistr. soutěže, rozhodčí ve výši 10.000,Kč
- na sportovní činnost družstev mládeže - rozhodčí, doprava na mistr. soutěže, trenéři mládeže
ve výši 7.000,- Kč.
6. Hokejový klub, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60370238 na
sportovní činnost mládežnických družstev - doprava na mistr. soutěže, rozhodčí, pronájmy
sportovišť v Uh.Hradišti, trenéři mládeže ve výši 150.000,- Kč a na provoz šaten na zimním
stadionu v Uh. Hradišti - energie, opravy, údržba (na celý rok 2012) ve výši 487.000,- Kč.
7. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na
sportovní činnost - doprava na mistr. soutěže, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájem tělocvičny
v Uh.Hradišti ve výši 30.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. Tenisový klub Uh. Hradiště, o.s., U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079
na provoz sportovního zařízení - opravy, údržba, rekonstrukce, energie ve výši 165.000,- Kč.
2. VK Morávia, o.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 16361016 na provoz
loděnice - energie, plyn, voda, teplo, opravy a údržba ve výši 90.000,- Kč.
3. LMK Blaník, o.s., Hlavní 277, 686 04 Uherské Hradiště-Míkovice, IČ: 75093430 na
organizaci zimní a jarní ligy házedel A3 (letiště Kunovice) - tech. zabezpečení, startovné,
věcné ceny ve výši 15.000,- Kč, na sportovní činnost - doprava na závody, startovné ve výši
11.500,- Kč a na provoz letištní plochy - pronájem, údržba a obnova tr. plochy ve výši
10.000,- Kč.
4. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ:
22815210 na provoz zařízení - opravy posil. zařízení, vybudování šaten, energie ve výši
23.000,- Kč.
5. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na
zabezpečení areálu, energie a údržbu hřiště a kabin ve výši 170.000,- Kč a na sportovní akci turnaj dorostu ve výši 11.000,- Kč.
6. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 61704431 na provoz - udržbu
hřiště v Mařaticích ve výši 19 800,- Kč.
7. Tělocvičná jednota Sokol Uh.Hradiště, o.s., Tyršovo nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 00531120 na sportovní činnost - pronájem tělocvičny na ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti ve
výši 8.000,- Kč.
8. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na provoz
vlastního zařízení - údržba loděnice, nájem přístupu k vodě a pronájem pozemku ve výši
10.000,- Kč.
9. IHC REFLEX Uheské Hradiště, o.s., Prokopa Holého 739, 686 01 Uh. Hradiště, IČ:
70892806 na organizaci turnaje v in-line hokeji - pronájem ZS v Uh. Hradišti, rozhodčí,
časomíra, propagace, věcné ceny ve výši 17.000,- Kč.

10. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808 - oddíl
házené na sportovní akci - mez. turnaj mužů - věcné ceny, rozhodčí, propagace ve výši
8.000,- Kč.
11. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na
organizaci dvou místních turnajů Ofbl a turnaje ČfbU (florbal) - pronájmy tělocvičny v Uh.
Hradišti, rozhodčí ve výši 5.000,- Kč a na organizaci 4. ročníku turnajů žáků o Putovní pohár
Orla - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 5.000,- Kč.
12. ZŠ Sportovní, p.o., Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 70435651 na organizaci
venkovní atletické olympiády pro žáky I. st. ZŠ - věcné ceny, rozhodčí, propagace akce ve
výši 8.000,- Kč a na organizaci halové atletické olympiády pro žáky I. st. ZŠ - nájem haly,
věcné ceny, rozhodčí, propagace akce ve výši 11.200,- tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
137/9/ZM/2012/2
Dotace z Fondu sportu v 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. FC Slovácko o.s., Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 22761209 na sportovní činnost
mládežnických mužstev - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, trenéři mládeže (požadavek na
celý rok, ale dotace na I. pol.) ve výši 820.000,- Kč a na provoz MFS v Uh. Hradišti - na
údržbu, opravy (min. 200 000,- Kč), el. energie, teplo, vodné, stočné, revize (požadavek na
celý rok, ale dotace na I. pol.) ve výši 700 000,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10, Usnesení bylo: Přijato]
137/9/ZM/2012/3
Dotace z Fondu sportu v 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. 1.FC Slovácko, a.s., Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25597493 na sportovní
činnost mužstev dospělých - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, ochrana majetku a osob bezpečnostní služba, propagace, pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti ve výši 240.000,- Kč a na
provoz hřiště v Sadech - opravy a údržba, el.energie ve výši 90.000,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 11, Usnesení bylo: Zamítnuto]

138/9/ZM/2012
Dotace z Fondu obnovy historické architektury
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy historické architektury i dosažených věcných efektů
za rok 2011.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 2 dotací z Fondu obnovy historické architektury v celkovém objemu 200 tis. Kč
dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
139/9/ZM/2012
Dotace z Fondu životního prostředí v 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí následovně:
1. ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČO 70967318, občanské
sdružení, na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů ve výši 25.000,- Kč
2. Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
75089602, na vytvoření výukového programu do škol a jeho distribuci do škol zdarma ve výši
12.070,- Kč
3. Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
75089602, na dotisk a aktualizaci Průvodce přírodovědnou naučnou stezkou v Kunovském
lese ve výši 7.500,- Kč
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
140/9/ZM/2012
Dotace z Fondu kultury pro I. pol. 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Malovaný kraj, o.s., IČ 270 10 511, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav na projekt
Vydávání národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2012 ve výši 30.000
Kč
2. Folklorní skupina Míkovice, o.s., IČ 270 25 268, Lesní 201, 686 04 Uh. Hradiště na projekt
10. výročí folklórního souboru Míkovjan ve výši 23.000 Kč
3. Karel Hoffmann, K+M umělecká a divadelní agentura, IČ 687 17 113, Konečná 983, 686
05 Uh. Hradiště na projekt Divadelní představení pro děti ve výši 30.000 Kč
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s., IČ 226 88 455, Polní 608, 686 05 Uherské Hradiště
na projekt Kordulky k mužskému slavnostnímu kroji ve výši 25.000 Kč
2. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, Velehradská třída 247, 686 01 Uh.
Hradiště na projekt Vánoční benefiční koncerty ve výši 28.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

141/9/ZM/2012
Dotace z Fondu cestovního ruchu pro I. pol. 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu, a to následovně:
1. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště, IČ 687 31 841, na projekt II.
Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka ve výši 20.000 Kč
2. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště, IČ 687 31 841, na projekt Na kole
vinohrady Uherskohradišťska ve výši 20.000 Kč

[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
142/9/ZM/2012
Dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na 1. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 15 dotací z Fondu SPP na 1. pololetí 2012 v celkovém objemu 1.252.000,- Kč dle
přílohy důvodové zprávy (poř. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25) těmto
subjektům:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s, Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, pro
pobočku Ergo Uherské Hradiště, ve výši 75.000,- Kč na provozní náklady a částečnou úhradu
mezd.
2. Sdružení podané ruce, o.s., Francouzská 36, 602 00 Brno, IČ 60557621, pro Kontaktní
centrum Charáč Uherské Hradiště, ve výši 180.000,- Kč na provozní náklady a částečnou
úhradu mezd.
3. Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště - Vésky, IČ 26928060, ve výši
200.000,- Kč na provozní náklady, mzdy a sociálně aktivizační služby.
4. Středisko rané péče EDUCO Zlín, o.s., Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ 26986728, ve výši
50.000,- Kč na provozní náklady a částečnou úhradu mezd.
5. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991, pro poradnu rané péče, ve výši 100.000,- Kč na provozní náklady a částečnou
úhradu mezd
6. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991, pro denní stacionář, ve výši 125.000,- Kč na provozní náklady a částečnou úhradu
mezd
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP, ve výši 50.000,- Kč na
částečnou úhradu mezd.
8. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro domácí pečovatelskou službu, ve výši 200.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
9. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro denní centrum sv. Ludmily, ve výši 30.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
10.Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro centrum osobní asistence, ve výši 45.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
11. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro dobrovolnické centrum, ve výši 3.000,- Kč na zakoupení a vklad kreditu dvou
el. čipů do Aquaparku UH.

12. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum SNN v ČR, Palackého
nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 75069679, ve výši 25.000,- Kč na provozní náklady a
částečnou úhradu mezd.
13. Klub důchodců, o.s., Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 68685220, ve výši
30.000,- Kč na provozní náklady.
14. 3Dimenze - Moravské centrum znakového jazyka, o.s., Na Záhonech 570, 686 04
Kunovice, IČ 22733221, ve výši 25.000,- Kč na vzdělávání, provoz a zakoupení notebooku
pro výuku znakového jazyka.
15. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, p.o., Šafaříkova 961, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60370432, pro odloučené pracoviště Revoluční 743, UH, ve výši
114.000,- Kč na mzdové prostředky pro rehabilitační sestru.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
143/9/ZM/2012
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle
přiloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
144/9/ZM/2012
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2011
I. Zastupitelstvo města vydává
dle přiloženého návrhu obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní
terminál a herní místo lokálního herního systému.

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
145/9/ZM/2012
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. uzavření smlouvy se Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708
91 320, na poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 7 mil. Kč na podporu záměru
modernizace Uherskohradišťské nemocnice, a.s., za dodržení podmínek smlouvy pro
poskytnutí dotace platné pro rok 2012.
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
146/9/ZM/2012
Aktualizace generelu cyklistické dopravy.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
strategický koncepční dokument města - generel cyklistické dopravy zpracovaný Ing.
Adolfem Jebavým, ADOS, Alternativní dopravní studio, Brno v roce 2011.
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
147/9/ZM/2012
Vlajka pro Tibet
I. Zastupitelstvo města schvaluje
vyvěšení tibetské vlajky na radnici města Uherské Hradiště dne 10. března 2012 jako symbol
vyjádření podpory mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet"
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: Přijato]
148/9/ZM/2012
Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí r. 2011.
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
149/9/ZM/2012
Finanční odměny pro členy výborů zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
finanční odměny členů kontrolního a finančního výboru - nečlenů ZM za činnost v II. pololetí
r. 2011
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
150/9/ZM/2012/1
Volba člena Finančního výboru
I. Zastupitelstvo města odvolává
člena Finančního výboru pana Josefa Sátoru
[ Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
150/9/ZM/2012/2
Volba člena Finančního výboru
I. Zastupitelstvo města volí
členem Finančního výboru Ing. Richarda Janíčka
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Květoslav Tichavský

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

místostarosta města

