PŘEHLED USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 23.4.2012

156/11/ZM/2012
Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města

[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
157/11/ZM/2012/1
Rozpočtové opatření města č. 01/2012 a 02/2012
I. Zastupitelstvo města ukládá
1. Radě města přijmout taková opatření, aby se při dalších změnách a tvorbě rozpočtu
snižovaly běžné výdaje města a minimalizoval se prodej portfolia cenných papírů s ohledem
na zajištění dostatečných finančních prostředků k řízení likvidity města. Termín: 31.12.2012
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 11, Usnesení bylo: Zamítnuto]
157/11/ZM/2012/2
Rozpočtové opatření města č. 01/2012 a 02/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 01/2012, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Přijato]
157/11/ZM/2012/3
Rozpočtové opatření města č. 01/2012 a 02/2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 02/2012 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2012
má tuto skladbu:

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Financování bude vypořádáno těmito položkami:
a) změnou stavu dlouhodobých půjček města
b) snížením finančních prostředků města o částku
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši

572 442,5 tis. Kč
751 695,8 tis. Kč
179 253,3 tis. Kč

-39 492,6 tis. Kč
78 745,9 tis. Kč
140 000,0 tis. Kč

2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
157/11/ZM/2012/4
Rozpočtové opatření města č. 01/2012 a 02/2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Účelové dotace na provoz 16 profesionálních a 60 místních knihoven obcí v celkovém
objemu 4 801 635,- Kč dle návrhu uvedeném v příloze důvodové zprávy
2. Uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech
2010-2019", uzavřené s Asociací českých filmových klubů, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jímž se příspěvek města pro rok 2012
zvyšuje z 1 750 tis. Kč na 2 750 tis. Kč.
3. Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, IČO 603 71 731, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště,
neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s
pořádáním 110. výročí založení školy, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí
dotací, platné pro rok 2012.
4. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o investičním úvěru z rozpočtu města Uherské Hradiště,
uzavřeném s Jednotou Orel ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jímž se splatnost úvěru
prodlužuje o tři měsíce.
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
157/11/ZM/2012/5
Rozpočtové opatření města č. 01/2012 a 02/2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Uzavření smlouvy s Regionem Slovácko, sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 687
31 841, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
500 000,- Kč na vyrovnání ztráty z realizace projektu Europe Direkt v roce 2009,
realizovaném v rámci Městského informačního centra a Informačního centra mládeže.
Smlouva bude uzavřena za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné
pro rok 2012.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: Přijato]

158/11/ZM/2012/1
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. směnu části pozemku p. č. 933/2 o výměře 59 m2 (dle GP č. 1966-40/2012 se jedná o díl
"d" o výměře 59 m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za část
pozemku p. č. 945/1 o výměře 10 m2 (dle GP č. 1966-40/2012 se jedná o díl "b" o výměře 10
m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví MUDr. Davida Ondry; s doplatkem ve výši 220
Kč/m2 ve prospěch města Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
158/11/ZM/2012/2
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod části pozemku původní p. č. 856/4 o výměře 280 m2 (dle GP č. 731-198/2011 se
jedná o díl "a" o výměře 280 m2) a části pozemku původní p. č. 858 o výměře 20 m2 (dle GP
č. 731-198/2011 nově vzniklá p. č. 858/2 o celkové výměře 20 m2), oba v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, paní Vlastimile Majzlíkové; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
2. nabytí pozemků p. č. 1628/8 o celkové výměře 997 m2 a p. č. 1629/19 o celkové výměře 1
254 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Anny Macháčkové; za kupní cenu
ve výši 20 Kč/m2
3. nabytí pozemků p. č. 1629/24 o celkové výměře 49 m2, p. č. 1630/8 o celkové výměře 39
m2, p. č. 1634/46 o celkové výměře 44 m2, p. č. 1634/47 o celkové výměře 1 096 m2, p. č.
1635/20 o celkové výměře 462 m2 a p. č. 1635/21 o celkové výměře 1 009 m2, vše o celkové
výměře 2 699 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Milady Juráčkové, za
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
4. nabytí pozemků p. č. 1843/16 o celkové výměře 622 m2 a p. č. 3009/1 o celkové výměře 6
084 m2, oba v k. ú. Mařatice od MUDr. Květy Zapletalové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
5. nabytí pozemků p. č. 1646/6 o celkové výměře 48 m2 a p. č. 1646/31 o celkové výměře 1
359 m2, oba v k. ú. Mařatice od pana Františka Jakšíka, Na Kopečku 164, 686 01 Uherské
Hradiště (podíl id. 1/2) a od paní Heleny Koníčkové, Květná 1859, 688 01 Uherský Brod
(podíl id.1/2), za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
6. nabytí pozemků p. č. 2266/2 o celkové výměře 8 677 m2 a p. č. 2266/31 o celkové výměře
2 483 m2, oba v k. ú. Mařatice od paní Ludmily Paškové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
7. nabytí pozemků p. č. 1646/24 o celkové výměře 35 m2 a p. č. 1646/48 o celkové výměře 1
153 m2, oba v k. ú. Mařatice od paní Františky Piknerové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
8. nabytí pozemků p. č. 1646/25 o celkové výměře 30 m2 a p. č. 1646/49 o celkové výměře 1
120 m2, oba v k. ú. Mařatice od paní Anny Švehlové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
9. nabytí pozemků p. č. 1646/4 o celkové výměře 71 m2, p. č. 1646/5 o celkové výměře 36
m2, p. č. 1646/28 o celkové výměře 1 107 m2 a p. č. 1646/29 o celkové výměře 758 m2, vše v
k. ú. Mařatice od manželů Jiřího a Marie Klabačkových, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
10. nabytí pozemků p. č. 1646/23 o celkové výměře 38 m2 a p. č. 1646/47 o celkové výměře 1
371 m2, oba v k. ú. Mařatice od pana Jaroslava Dostálka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2

11. nabytí pozemků p. č. 1602/20 o celkové výměře 283 m2, p. č. 1604/1 o celkové výměře
15 m2, p. č. 1631/28 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1601/62 o celkové výměře 2 446 m2, p. č.
1634/38 o celkové výměře 46 m2, p. č. 1634/111 o celkové výměře 2 507 m2 a p. č. 1635/10
o celkové výměře 8 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Alžběty
Bircherové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
12. nabytí pozemků p. č. 1646/3 o celkové výměře 121 m2 a p. č. 1646/27 o celkové výměře 1
767 m2, oba v k. ú. Mařatice od pana Antonína Podškubky, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
13. nabytí pozemku p. č. 2266/22 o celkové výměře 2 527 m2 v k. ú. Mařatice od paní
Boženy Vavřiníkové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
14. nabytí pozemků p. č. 2266/6 o celkové výměře 77 m2 a p. č. 2266/35 o celkové výměře 3
298 m2, oba v k. ú. Mařatice od paní Anny Úradníčkové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
15. nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích ploch umístěných na částech pozemků st. p.
č. 122/2, p. č. 653/6, p. č. 653/12, p. č. 1519, p. č. 1520, st. p. č. 2766/2 a st. p. č. 2766/3, vše
v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti INVESTOSTAV s. r. o.; formou daru
16. uzavření Souhlasného prohlášení na zrušení předkupního práva na pozemky st. p. č. 1786
o celkové výměře 198 m2 a p. č. 240/337 o celkové výměře 230 m2, oba v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, které jsou ve vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Tihlaříkových
(podíl id. 2/4) a paní Drahomíry Tihlaříkové (podíl id. 2/4)
17. uzavření Dohody o poskytnutí účelového prostředku ve výši 771.400 Kč na odškodnění z
důvodu narušení celistvosti, stavu a vzhledu okolního prostranství v souvislosti se stavbou na
pozemcích p. č. 1505 a p. č. 1506, oba v k. ú. Uherské Hradiště, městu Uherské Hradiště od
společnosti POR CZ s. r. o.
18. ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na parkovací plochu uzavřené dne
11.12.2000 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Dušanem Žateckým, týkající se převodu
parkovacího místa č. 1 umístěného na části pozemku p. č. 887/5 v k. ú. Uherské Hradiště;
dohodou ke dni uzavření Nájemní smlouvy a Budoucí kupní smlouvy na nebytový prostor garáž o výměře 24,80 m2 v I. NP bytového domu č.p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské
Hradiště s Ing. Dušanem Žateckým
19. uzavření Nájemní smlouvy a Budoucí kupní smlouvy na nebytový prostor - garáž o
výměře 24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště mezi
městem Uherské Hradištěa Ing. Dušanem Žateckým; s výší nájmu 1 Kč za celé období
pronájmu a 925 Kč/nebytový prostor/čtvrtletí/služby včetně DPH; na dobu určitou do doby
uzavření Kupní smlouvy na výše specifikovaný nebytový prostor, nejdříve však 31.05.2021;
předmětem Budoucí kupní smlouvy je výše specifikovaný nebytový prostor - garáž o výměře
24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště a výše kupní
ceny za předmětný nebytový prostor je stanovena na částku 210.800 Kč
20. převod části pozemku původní p. č. 1889/1 o výměře 738 m2 (dle GP č. 2353-16/2012
nově vzniklá parcela rovněž označena č. 1889/1 o celkové výměře 738 m2) v k. ú. Mařatice,
Ing. Lubomíru Šlosarovi, za kupní cenu ve výši 2.650 Kč/m2
21. převod části pozemku původní p. č. 1458/1 o výměře 267 m2 (dle GP č. 1972-21/2012
nově vzniklá p. č. 1458/15 o celkové výměře 267 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, PhDr. Ing.
Mgr. Jaroslavu Novotnému, MBA. MSc, za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2
22. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BUH/430/2012BUHM mezi městem Uherské Hradiště a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, týkající se nabytí pozemku p. č. 741/13 o celkové výměře 358 m2 v
k. ú. Uherské Hradiště; dle přiloženého návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
v důvodové zprávě
23. nabytí pozemku p. č. 530/90 o celkové výměře 76 m2 v k. ú. Vésky od Ing. Kristýny
Kechrtové (podíl id. 1/2) a pana Martina Pecníka (podíl id. 1/2), za kupní cenu ve výši 110
Kč/m2

24. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BUH/5181/2011BUHM mezi městem Uherské Hradiště a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkovýchtýkající se nabytí pozemku p. č. 3000/139 o celkové výměře 29 m2 v
k. ú. Mařatice; dle přiloženého návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti v
důvodové zprávě
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. nabytí pozemků p. č. 1629/24 o celkové výměře 49 m2, p. č. 1630/8 o celkové výměře 39
m2, p. č. 1634/46 o celkové výměře 44 m2, p. č. 1634/47 o celkové výměře 1 096 m2, p. č.
1635/20 o celkové výměře 462 m2 a p. č. 1635/21 o celkové výměře 1 009 m2, vše o celkové
výměře 2 699 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Milady Juráčkové, za
kupní cenu ve výši 25 Kč/m2/orná půda a 150 Kč/m2/sportoviště a rekreační plocha
2. snížení nájemného z částky 60.000 Kč/měsíc na částku 20.334 Kč/měsíc za období leden
2011 - březen 2011 na základě Nájemní smlouvy č. 2006/53/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č.
2, č. 3, uzavřené dne 02.01.2006 mezi městem Uherské Hradiště a panem Milanem Křenem,
týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2 v I. PP budovy č. p. 21,
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
3. snížení nájemného z částky 36.000 Kč/měsíc na částku 24.000 Kč/měsíc za období říjen
2011 - prosinec 2011 na základě Nájemní smlouvy č. 2011/864/SMM, uzavřené dne
07.10.2011 mezi městem Uherské Hradiště a panem Milanem Křenem, týkající se pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2 v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo
náměstí, Uherské Hradiště
III. Zastupitelstvo města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod bytů v bytovém domě č. p. 432, ulice Štefánikova, Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
159/11/ZM/2012
Dostavba bloku v lokalitě Uherské Hradiště - Tůně
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. převod části pozemku původní p. č. 217/1 o výměře 250 m2 (dle GP č. 1958-271/2011
nově vzniklá p. č. 217/4 o celkové výměře 250 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, Ing. arch.
Luďku Obalovi; za kupní cenu ve výši 2.220 Kč/m2, za účelem výstavby bytového domu.
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
160/11/ZM/2012
Vyhodnocení záměrů na převod bytů za tržní ceny
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytové
jednotky č. 861/08, o velikosti 3+1, výměře 83,50 m2, umístěné ve vchodě č. p. 861 ve III.
NP domu č. p. 860 a č. p. 861, ul. Jaroslava Staňka, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č.
1294 o výměře 249 m2 a st. p. č. 1295 o výměře 250 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti
8350/164705 na společných částech domu č. p. 860 a č. p. 861 na pozemcích st. p. č. 1294 a
st. p. č. 1295 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8350/164705 na pozemcích st. p. č. 1294
o výměře 249 m2 a st. p. č. 1295 o výměře 250 m2, vše v k. ú. Mařatice; s panem Miroslavem
Juračkou; za kupní cenu ve výši 1.055.105 Kč

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře
84,85 m2 (4 pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní kóje), umístěného
ve IV. NP domu č. p. 991, č. p. 992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladislava Vaculky, Uherské
Hradiště, na pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č.
1253 o výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 na společných
částech domu č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 8485/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o
výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z důvodu nepodání
nabídky
2. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře
32,02 m2 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje) umístěného ve IV. NP
domu č. p. 991, č. p. 992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na
pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o
výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 3202/244676 na společných částech
budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického podílu
o velikosti 3202/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře
247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní
ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 600.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
3. nehodnocení záměru města převod bytové jednotky č. 986/11, o velikosti 4+1, výměře
93,80 m2 (4 pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní místnost), umístěné
ve IV. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské
Hradiště, na pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p.
č. 1241 o výměře 328 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 9380/247470 na společných
částech budovy č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných na pozemcích st. p. č. 1243 o
výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249
m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Mařatice; a
to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z
důvodu nepodání nabídky
4. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1 (2 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, spíž, sklepní místnost), výměře 62,20 m2, umístěné ve III.
NP domu č. p. 769, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště; spoluvlastnického podílu o velikosti
6220/38178 na společných částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na pozemku st.
p. č. 1604/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 o
výměře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
5. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj,
kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,32 m2, umístěného v I. NP, ve
vchodě č. p. 505, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uherské
Hradiště - Jarošov, na 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;
spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na 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 2932/194507 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 u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky

6. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 505/05 o velikosti 1+1 (pokoj,
kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,04 m2, umístěného ve II. NP, ve
vchodě č. p. 505, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uherské
Hradiště - Jarošov, na 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;
spoluvlastnického podílu o velikosti 2904/194507 na 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 2904/194507 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 u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
7. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 506/06 o velikosti 1+1 (pokoj,
kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,55 m2, umístěného ve II.
NP, ve vchodě č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky,
Uherské Hradiště - Jarošov, na 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;
spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 na 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 3555/194507 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 u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
8. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 506/08 o velikosti 1+1 (pokoj,
kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,08 m2, umístěného ve III. NP, ve
vchodě č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uherské
Hradiště - Jarošov, na 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;
spoluvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 na 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 2908/194507 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 u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
9. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 506/10 o velikosti 2+1 (2 pokoje,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístěného ve IV. NP, ve
vchodě č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uherské
Hradiště - Jarošov, na 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;
spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na 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 5736/194507 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 u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
10. nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 988/02 o velikosti 3+1, o
výměře 79,32 m2, umístěné v I. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy
Kubíčka, Uherské Hradiště, pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře
246 m2, st. p. č. 1241 o výměře 328 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/247470 na
společných částech budovy č. p. 986, 987 a 988 na pozemku st. p. č. 1243, 1242, 1241 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/247470 na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249

m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2, st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Mařatice; z
důvodu zrušení nabídky na převod bytu panem Tomášem Kokoruďou.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
161/11/ZM/2012
Akce programu regenerace
I. Zastupitelstvo města schvaluje
využití státní finanční podpory ve výši 955 000,- Kč na obnovu kulturních památek v roce
2012 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón takto:
- na restaurování dvou soch umístěných v nikách průčelí kostela sv.
Františka Xaverského, Masarykovo náměstí, k.ú. Uherské Hradiště
- ve výši 400 000,- Kč z programu regenerace MPR a MPZ
- na restaurování vitrážových oken kostela Zvěstování Panny Marie
v k.ú. Uherské Hradiště
- ve výši 555 000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
162/11/ZM/2012
Udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. Zastupitelstvo města uděluje
1. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Boženě
Habartové, Uherské Hradiště, krojové krejčí,
2. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Martě
Šuranské, bytem Bílovice, výrobkyni krojových výšivek.
II. Zastupitelstvo města vyslovuje
1. čestné uznání pana Františku Daňhelovi, , bytem Buchlovice, za tvůrčí přínos v oboru
košíkářství, výchovu dalších generací a popularizaci tradiční lidové výroby v oblasti designu a
návrhářství košíkářského sortimentu.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
163/11/ZM/2012
Názvy veřejných prostranství
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující názvy veřejných prostranství - dle důvodové zprávy
1. "Zahrádky" (k.ú. Uherské Hradiště)
2. "J.E. Purkyně" (prodloužení stávající ulice - k.ú. Uherské Hradiště)
3. "Ke Hrádku" (k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště)
4. "Slovácká" (prodloužení stávající ulice - k.ú. Mařatice)
5. "Pastýrna" (prodloužení stávající ulice - k.ú. Mařatice)
6. "Jaktáře" (prodloužení stávající ulice - k.ú. Mařatice)

II. Zastupitelstvo města nevyhovuje
1. žádosti akademického malíře Pavla Vavryse o přejmenování ulice "Krátká" na "Kpt. Petra
Möllera"
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
164/11/ZM/2012
Projekt Otevřené brány

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, Zlínským
krajem a městem Uherské Hradiště, kterou se město zavazuje k zapojení do projektu Otevřené
brány v letech 2012 až 2014 a k poskytnutí neinvestiční dotace 50.000,- Kč
ročně Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, IČ 462 57 918, Masarykovo náměstí 36,
Uherské Hradiště, zast. P. Mgr. Janem Turkem, na honoráře průvodců.
[ Hlasování: Pro: 21, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]
165/11/ZM/2012
Schválení dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2012 - 2014
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
166/11/ZM/2012
Smlouva o partnerství
I. Zastupitelstvo města ruší
své usnesení č. 110/6/ZM/2011 ze dne 12. 9. 2011, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o patrnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu "Informační, vyrozumívací a
varovací systém Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a obcemi s rozšířenou působností
Zlínského kraje, a to z důvodu snížení počtu zúčastněných měst.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu "Informační,
vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati
21, Zlín, IČ 70891320 a obcemi s rozšířenou působností nacházejícími se na území Zlínského
kraje: Bystřice pod Hostýnem, Holešov. Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod
Radhoštěm, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a
Vsetín, dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

167/11/ZM/2012
Udělení Ceny města za rok 2011
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města za rok 2011 MUDr. Igoru Stanclovi, CSc.
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
168/11/ZM/2012
Projekt pro mezinárodní spolupráci "Know-how zahraničních samospráv pro rozvoj
Uherského Hradiště"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci projektu "Know-how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště"
financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o mezinárodní spolupráci s partnerskými městy Bridgwater, Mayen a
Priverno při realizaci projektu "Know-how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského
Hradiště" dle přílohy
[ Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Květoslav Tichavský

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

místostarosta města

