PŘEHLED USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 18.6.2012

169/12/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: 1, Usnesení bylo: Přijato]
170/12/ZM/2012/1
Závěrečný účet města za rok 2011
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2011.
2. Odepsání 13 kusů nedobytných pohledávek týkajících se samostatné působnosti v
celkovém objemu 52 311,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
170/12/ZM/2012/2
Závěrečný účet města za rok 2011
I. Zastupitelstvo města souhlasí
1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2011, a to bez výhrad.
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
170/12/ZM/2012/3
Závěrečný účet města za rok 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci o odepsání 72 kusů nedobytných pohledávek týkajících se přenesené působnosti
v celkovém objemu 241 223,50 Kč.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

171/12/ZM/2012
Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2012.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
172/12/ZM/2012/1
Rozpočtové opatření města č. 03/2012 a 04/2012
I. Zastupitelstvo města souhlasí
s poskytnutím mimořádné dotace Asociaci českých filmových klubů, o.s., Uherské Hradiště
ve výši 150 000,- Kč z nespecifikované rezervy.
[ Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 11, Usnesení: nebylo přijato]
172/12/ZM/2012/2
Rozpočtové opatření města č. 03/2012 a 04/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 03/2012 provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 04/2012 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2012
má tuto skladbu: viz příloha č. 1
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
III. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. Asociaci českých filmových klubů, o.s., IČ 613 87 550, Stonky 860, Uherské Hradiště,
poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s pořádáním Letní filmové školy nad
rámec finančního příspěvku dle Dodatku č. 1 "Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní
filmové školy v letech 2010-2019".
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10, Usnesení bylo: Přijato]
172/12/ZM/2012/3
Rozpočtové opatření města č. 03/2012 a 04/2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo nám.
21, Uherské Hradiště, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15,4 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s výdaji na přednáškový sál, dočasnou expozici a provoz Městského informačního
centra. Smlouva bude uzavřena za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí
dotací, platné pro rok 2012.
[ Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: Přijato]

173/12/ZM/2012/1
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod části původní st. p. č. 1290 o výměře 69 m2 (dle GP č. 2356-17/2012 díl "a" o
výměře 69 m2) a části pozemku původní p. č. 3023/67 o výměře 30 m2 (dle GP č. 235617/2012 díl "b" o výměře 30 m2), sloučením dílu "a" a dílu "b" vznikla nová st. p. č. 1290 o
celkové výměře 99 m2, vše v k. ú. Mařatice, společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.; za
celkovou kupní cenu ve výši 109.250 Kč (cena stanovena dle ZP č. 730-30/2012
vypracovaného dne 23.04.2012 Ing. Šárkou Kovaříkovou)
2.
2.1. vzor Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště uzavřené mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) a Obchodní akademií, Vyšší
odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
(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 OAUH 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
2.2. uzavírání Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) a Obchodní akademií, Vyšší
odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
(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 OAUH 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 Obchodní
akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, vymezené bodem č. 3 odst. I. tohoto usnesení
3. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště a Obchodní akademií,
Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran, z níž plynou vzájemná práva a
povinnosti při zajišťování výuky ve vybraných studijních programech uskutečňovaných
OAUH 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
4. nabytí pozemku p. č. 3022/104 o celkové výměře 3 260 m2 v k. ú. Mařatice od pana Josefa
Pazderky, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
5. nabytí pozemku p. č. 3022/143 o celkové výměře 95 m2 v k. ú. Mařatice od pana Petra
Křižánka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 335/1 o výměře 270 m2 (dle GP č. 459-16/2011 nově
vzniklá p. č. 335/4 o celkové výměře 270 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou, manželům Julii
a Radku Dostálkovým, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2

7. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště (kupující) a společností GG
INTERSTYL, s. r. o. (prodávající), na převod pozemků p. č. 3015/129 o celkové výměře 4
664 m2 a p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2, oba v k. ú. Mařatice, za kupní cenu 350
Kč/m2; a to s podmínkou odstranění zástavního práva smluvního na předmětných pozemcích
8. uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2008/96/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 26.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště a společností EVPÚ Defence a. s.,
týkající se převodu pozemku p. č. 3016/32 o celkové výměře 8 729 m2 v k. ú. Mařatice;
spočívajícího ve změně čl. VI. Závazek kupujícího a ve změně čl. VII. Jistina; dle přiloženého
návrhu Dodatku č. 2 v důvodové zprávě
9. uzavření Budoucí kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Uherské Hradiště a společností INVESTOSTAV s. r. o.; předmětem budoucí
kupní smlouvy je nabytí částí pozemků p. č. 1505 o výměře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře
cca 10 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště za kupní cenu
ve výši 4.000 Kč/m2 a budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu zřízení přesahu II. NP
nad částmi pozemků p. č. 653/22 o výměře cca 11 m2, p. č. 653/20 o výměře cca 18 m2, p. č.
1505 o výměře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře cca 10 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro
oprávněného společnost INVESTOSTAV s. r. o.; za jednorázovou úhradu ve výši 4.000
Kč/m2
10. převod částí pozemků p. č. 1458/2 o výměře 73 m2 (dle GP č. 1989-143/2012 díl "a" o
výměře 37 m2 a díl "b" o výměře 36 m2) a p. č. 1458/3 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1989143/2012 díl "c" o výměře 35 m2, sloučením dílů "a", "b" a "c" vznikla nová p. č. 1458/16 o
celkové výměře 108 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti DEVICON s. r. o., za
kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2/pozemek pod terasou (díl "a" o výměře 37 m2) a 500
Kč/m2/pozemek pod přístupovým a okapovým chodníkem (díl "b" a "c" o celkové výměře 71
m2)
11. uzavření budoucí kupní smlouvy na převod části pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 12
m2 v k. ú. Mařatice mezi městem Uherské Hradiště, a společností E.ON Distribuce, a.s.,; za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. nabytí víceúčelového úložiště Popovice umístěného na pozemcích st. p. č. 521, p. č.
5015/1, p. č. 5015/3, p. č. 5015/4 a p. č. 5015/5 (včetně předmětných pozemků), vše v k. ú.
Popovice u Uherského Hradiště od společnosti EKOCICO, s. r. o.; za kupní cenu ve výši
2.000.000 Kč
III. Zastupitelstvo města ruší
1. usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění:
ZM schvaluje
převod pozemků p. č. 3016/77 o celkové výměře 2 058 m2 a p. č. 3016/74 o celkové výměře
1 363 m2, oba v k. ú. Mařatice, společnosti STRABIS GROUP s. r. o.; za celkovou kupní
cenu ve výši 2.250.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
173/12/ZM/2012/2
Záměry města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. nabytí zpevněné plochy parkoviště na pozemcích p. č. 656/16, p. č. 1534/4, p. č. 1534/8 a
na části pozemku p. č. 173/1 (u budovy Policie ČR) a chodníku na části pozemku p. č. 151/1,
vše v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti ČSAD Uherské Hradiště a. s., za celkovou kupní
cenu 1.135.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8, Usnesení bylo: Přijato]
174/12/ZM/2012
Převod bytu Sadová 972, Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové jednotky č.
972/02 o velikosti 3+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č.p. 972, v budově č.p. 972 a č. p. 973, na
pozemcích st.p.č.1285 o výměře 326 m2 a st.p.č. 1286 o výměře 243 m2 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 7888/177263 na společných částech budovy č.p. 972 a č. p. 973 na
pozemcích st.p.č. 1285 a st.p.č. 1286 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7888/177263 na
pozemcích st.p.č. 1285 o výměře 326 m2 a st.p.č. 1286 o výměře 243 m2, vše v k. ú.
Mařatice, do výlučného vlastnictví Ing. Jaroslava Novotného, 686 05 Uherské HradištěMařatice za kupní cenu 301.057,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
175/12/ZM/2012
Vyhodnocení záměru na převod bytů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod
bytové jednotky č. 742/08 o velikosti 1+1 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní
kóje) o výměře 43,73 m2 umístěné v I. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské
Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti
4373/65844 na společných částech domu č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 4373/65844 na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště; s Miroslavem Dodokem, Uherské Hradiště, PSČ 686 06, za
kupní cenu 761.000,- Kč.
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod
bytové jednotky č. 742/07 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní
kóje) o výměře 56,56 m2 umístěné v I. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské
Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti
5656/65844 na společných částech domu č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 5656/65844 na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště; s Lucií Eibensteinerovou, bytem Uherské Hradiště, PSČ 686 05
za kupní cenu 915.000,- 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), umístěné 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; 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) umístěné 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; z důvodu nepodání nabídky.
3. Nehodnocení záměru města na 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; z důvodu
nepodání nabídky.
4. Nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1, 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 1.000.000 Kč; 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, umístěné 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; 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, umístěné 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; 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, umístěné 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; 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, umístěné 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; 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, umístěné 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; z důvodu nepodání nabídky.
10. Nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 742/12 o velikosti 2+1 (2
pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje) o výměře 57,63 m2 umístěné
ve III. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o
výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 5763/65844 na společných částech
domu č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5763/65844 na
pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky.
11. Nehodnocení záměru města na převod bytové jednotky č. 506/01 o velikosti 2+1 (2 pokoj,
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje) o výměře 57,10 m2 umístěné v I. 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 5710/194507 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 5710/194507 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; z důvodu nepodání nabídky.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
176/12/ZM/2012
Vyhodnocení záměru na převod bytů 503/8 a 988/2
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 503/08 o velikosti 1+1, o výměře 29,07 m2, umístěného ve III.NP, ve vchodě č.p. 503, v
budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2907/194507 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 2907/194507 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; s manžely Hanou a Pavolom
Bytovými, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, za kupní cenu 451.250,- Kč.
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 988/2 o velikosti 3+1, o výměře 79,32 m2, umístěného v I.NP budovy č.p. 986, č.p. 987 a
č.p. 988, na 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 a 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; s Romanem Kouřilem
PSČ 686 05, za kupní cenu 915.150,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
177/12/ZM/2012
Dohoda o uzavření kolektivního členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dohodu o uzavření kolektivního členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mezi
městem Uherské Hradiště a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresním
sdružením Uherské Hradiště, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, IČ 653 25 591,
zastoupeným starostou okresního sdružení panem Václavem Holáskem, dle přiloženého
návrhu.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
178/12/ZM/2012
Dohoda o spolupráci s městem Sárvár, Maďarsko

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohody o spolupráci mezi městem Sárvár (Maďarsko) a městem Uherské Hradiště
jejímž cílem je navázání a rozvinutí efektivní spolupráce mezi společenstvími, veřejnými
organizacemi a podniky města Sárvár a města Uherského Hradiště, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Květoslava Tichavského podpisem memoranda o spolupráci partnerských
měst, kterým se deklaruje uzavření dohody o spolupráci s městem Sárvár, Maďarsko.

[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

179/12/ZM/2012
Místní referendum o odtržení části města Jarošov
I. Zastupitelstvo města rozhoduje
o vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru a v souladu se zákonem
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, na území města Uherské Hradiště, část města Jarošov (katastrální území Jarošov u
Uherského Hradiště, číslo katastrálního území 657565) o otázce "Má dojít k oddělení části
obce (města) Uherské Hradiště nazvané Jarošov, jenž je vymezena katastrálním územím
Jarošov u Uherského Hradiště, od obce (města) Uherské Hradiště?"
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. odůvodnění uvedené v návrhu přípravného výboru, které je přílohou č. 1 návrhu usnesení.
2. odhad nákladů přípravného výboru spojených s provedením místního referenda ve výši
85.000 Kč a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z
rozpočtu města Uherské Hradiště.
III. Zastupitelstvo města stanoví
1. den konání místního referenda na území města Uherské Hradiště, část města Jarošov na
sobotu 22. září 2012 od 8:00 do 20:00 hodin.
2. výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise nebo člena místní komise
1.150 Kč, za výkon funkce předsedy okrskové komise nebo předsedy místní komise 1.600
Kč.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
180/12/ZM/2012/1
Změny ve složení správní a dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
I. Zastupitelstvo města doporučuje
Radě města jmenovat nového člena dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Přijato]

180/12/ZM/2012/2
Změny ve složení správní a dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 2 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., dle přílohy
důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. změnu Statutu obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s. dle přílohy
2. odstoupení RNDr. Dagmar Zábranské ze správní rady společnosti Park Rochus, o.p.s. a
odstoupení JUDr. Dany Šilhavíkové a Ing. Jindřicha Ondruše z dozorčí rady společnosti Park
Rochus, o.p.s.
3. jmenování Ing. Stanislava Blahy, Ing. Květoslava Fryštáka a PhDr. Ivo Frolce za členy
správní rady společnosti Park Rochus, o.p.s. a jmenování Mileny Kovaříkové za členku
dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6, Usnesení bylo: Přijato]
181/12/ZM/2012
Prominutí penále
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
žádost o prominutí penále ve výši 37.000,- Kč uložené společnosti FLUX, spol. s r.o. se
sídlem Musílkova 13, 150 00 Praha 5, IČ 169 79 613, DIČ CZ 169 79 613, jednající
jednatelem Ing. Alešem Laboutkou, za nedodržení termínu předání díla ze smlouvy o dílo
uzavřené mezi touto společností a městem Uherské Hradiště.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
182/12/ZM/2012
Návrh na Změnu územního plánu Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města zamítá
přiložený návrh na "Změnu Územního plánu Uherské Hradiště" v lokalitě Tůně
II. Zastupitelstvo města souhlasí
s pořízením územní studie US 4, vymezené v Územním plánu Uherské Hradiště
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Přijato]
183/12/ZM/2012
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1995
I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o prostorovém
plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, dle přílohy

[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
184/12/ZM/2012
Strategická mapa BSC a Katalog karet indikátorů BSC
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Strategickou mapu BSC města Uherské Hradiště dle přílohy č.1 důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit dopracování metodiky Katalogu karet indikátorů pro sledování pokroku při
realizaci Strategického plánu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020.
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

185/12/ZM/2012
Vyhodnocení aktuálnosti strategií a koncepcí města Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města ruší
závaznost:
1. Programu rozvoje města 2004
2. Generelu cyklistické dopravy Uherské Hradiště schváleného usnesením 698/RM/2008
3. Koncepce prevence kriminality pro období let 2009 - 2011 schválené usnesením č.
194/14/ZM.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Odboru životního prostředí
1.1. zajistit aktualizaci dokumentu "Koncepce údržby veřejné zeleně".
Termín: 31.12.2014
2. Odboru architektury, plánování a rozvoje
1.1. zajistit aktualizaci dokumentů "Program rozvoje měst Uherské Hradiště, Staré Město a
Kunovice", "Koncepce bytové politiky města Uherské Hradiště", Energetické koncepce města
Uherské Hradiště" a "Hodnotové mapy pozemků města Uherské Hradiště".
Termín: 31.12.2016
3. Odboru dopravy
1.1. zajistit aktualizaci dokumentů "Generel dopravy Uherské Hradiště - Staré Město Kunovice" a provádět periodickou obnovu "Dopravního modelu města Uherské Hradiště".
Termín: 31.12.2015
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

