PŘEHLED USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 6.3.2012

151/10/ZM/2012
Záznam ze zasedání zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
že průběh mimořádného zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště dne 6. 3. 2012 nebude online přenášen prostřednictvím portálu města ani z něj nebude pořizován videozáznam.

[ Hlasování: Pro: 12, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Zamítnuto]
152/10/ZM/2012
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.
1. vzor Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště uzavřené mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) a Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně (příjemce), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené
dotace neinvestičního charakteru z rozpočtu města Uherské Hradiště na náklady
spojené se zajišťováním výuky ve vybraných studijních oborech uskutečňovaných
UTB v pronajatých nebytových prostorách ve vlastnictví města Uherské Hradiště a
jejíž součástí je Příloha č. 1; a to dle návrhu vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště a Přílohy č. 1 v důvodové
zprávě
2. uzavírání Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) a Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně (příjemce), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené dotace
neinvestičního charakteru z rozpočtu města Uherské Hradiště na náklady spojené se
zajišťováním výuky ve vybraných studijních oborech uskutečňovaných UTB v
pronajatých nebytových prostorách ve vlastnictví města Uherské Hradiště a jejíž
součástí je Příloha č. 1, v jednotlivých letech po dobu trvání Smlouvy o spolupráci
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
vymezené bodem č. 1 odst. I. tohoto usnesení
2. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran, z níž plynou vzájemná práva a
povinnosti při zajišťování výuky ve vybraných studijních programech uskutečňovaných UTB
v pronajatých nebytových prostorách ve vlastnictví města Uherské Hradiště a jejíž součástí je
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště; a to dle

návrhu Smlouvy o spolupráci a Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Uherské Hradiště v důvodové zprávě
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
153/10/ZM/2012/1
Prezentace projektu PARK ROCHUS
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Koncept Konverze bývalého cvičiště Rochus s těmito úpravami:
1. Nově budované komunikace a parkoviště budou rekonstruovány pouze po parkoviště na
začátku parku Rochus (silnice K3, parkoviště P4). Zde bude končit i infrastruktura a
inženýrské sítě. Zrušena bude návazná panelová komunikace směrem ke kapli, šetrně bude
opravena stávající komunikace ke Svahu Rochus kolem zahrádkářských kolonií. Další
přístupové cesty budou rekonstruovány pouze zpevněním, nikoliv asfaltem a betonem.
2. Muzeum v přírodě - skanzen - nebude realizováno. Povoleny budou jen stavby obsluhující
a doplňující přírodní park Rochus, které mohou být pojaty jako ukázka staveb místního
stavitelství. Tím se ruší budování infrastruktury pro Muzeum v přírodě Rochus skanzen. Park Rochus bude řešen jako přírodní rekreační oblast pro občany Uherského
Hradiště a jeho návštěvníky.
3. Do Koncepce bude zahrnuta rekonstrukce silnice od mařackého hřbitova k rozhledně
včetně vybudování parkoviště u hřbitova jako záchytného a posledního parkoviště pro
motorizované návštěvníky Parku Rochus.
4. Park Rochus bude udržován a rozvíjen jako přírodní rezervace bez snahy zahrnout ho do
masové návštěvnosti (viz plánovaných 8 stání pro autobusy vedle kaple sv. Rocha, návštěvy
1500 osob v amfiteátru, desítek parkovacích míst pro auta atd.) a primárně musí sloužit jako
oddychová zóna pro občany Uherského Hradiště.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 11, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: Zamítnuto]
153/10/ZM/2012/2
Prezentace projektu PARK ROCHUS
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. zprávu o činnosti společnosti Park Rochus o.p.s.,
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
153/10/ZM/2012/3
Prezentace projektu PARK ROCHUS
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Koncept Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: Přijato]

153/10/ZM/2012/4
Prezentace projektu PARK ROCHUS
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. předložení Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus a podání žádosti o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, podoblast podpory
2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel,
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
153/10/ZM/2012/5
Prezentace projektu PARK ROCHUS
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. informaci o způsobu financování Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: Přijato]
154/10/ZM/2012
Dohoda o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a Park Rochus, o.p.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dohody o partnerství mezi městem Uherské Hradiště a Park Rochus, o.p.s., IČ 292
34 387, sídlem Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště v rámci realizace projektu "Společně
k udržitelnému rozvoji", dle přílohy
[ Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
155/10/ZM/2012
Zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města prostřednictvím Růstového
termínovaného vkladu s dobou vázanosti 1 rok banky Volksbank CZ a.s. za podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

