PŘEHLED USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 17.9.2012

186/13/ZM/2012
Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o činnosti Rady města.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
187/13/ZM/2012
Plnění rozpočtu města za první pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
plnění rozpočtu města za první pololetí 2012.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
188/13/ZM/2012/1
Rozpočtové opatření města č. 05/2012 a 06/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 05/2012, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 06/2012 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.
3. "Pravidla pro rozdělování prostředků získaných městem jako výnos z odvodu z loterií a
jiných podobných her" ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 9, Usnesení bylo: Přijato]
188/13/ZM/2012/2
Rozpočtové opatření města č. 05/2012 a 06/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci dobrovolného svazku obcí - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodních
cest na řece Moravě o závěrečném účtu za rok 2011 a rozpočtu na rok 2013 ve znění dle
přílohy důvodové zprávy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Nadačnímu fondu Jana Antonína Bati, IČ 29254736, Moravní nábřeží 2, 686 01 Uherské
Hradiště - Rybárny, neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč, účelově určenou na náklady
spojené s vydáním románu J. A. Bati "Uloupené dílo", za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
2. Organizační jednotce sdružení Sbor dobrovolných hasičů Vésky, IČ 62833057, 686 01
Uherské Hradiště - Vésky 137, neinvestiční dotaci ve výši 20,87 tis. Kč, účelově určenou na
zakoupení soutěžních hasičských hadic, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
3. Občanskému sdružení Taneční soubor Hradišťan, IČ 22845402, 686 03 Staré Město,
Tyršova 926, neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, účelově určenou na účast na Světovém
festivalu nehmotné kultury 2012 v Jižní Koreji, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
III. Zastupitelstvo města souhlasí
1. S projednáním žádostí o poskytnutí dotací z důvodu změny loterního zákona sportovních
klubů 1.FC Slovácko, a.s. a Hokejový klub HC Uherské Hradiště, o.s. z dubna letošního roku
v rámci žádostí těchto klubů o poskytnutí dotací z Fondu sportu na druhé pololetí roku 2012.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
188/13/ZM/2012/3
Rozpočtové opatření města č. 05/2012 a 06/2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. 1. FC SLOVÁCKO, a. s., IČ: 255 97 493, sídlem Městský fotbalový stadion, Stonky 566,
686 01 Uherské Hradiště, neinvestiční dotaci ve výši 5 480 tis. Kč určenou na mládež - na
provoz sportovních zařízení (hřiště Mařatice a Sady), na sportovní činnost mládeže - na
dopravu na tréninky a na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na soustředění, na
pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, na mzdové prostředky trenérů mládeže, za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
189/13/ZM/2012/1
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 13., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2007/615/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.08.2007 mezi městem Uherské Hradiště a společností GG INTERSTYL, s.
r. o., týkající se převodu pozemku p. č. 3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 v k. ú. Mařatice
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
neuplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2007/615/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 31.08.2007 mezi městem Uherské Hradiště společností GG INTERSTYL, s. r.

o., týkající se převodu pozemku p. č. 3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 v k. ú. Mařatice
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
2. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 14., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2008/172/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 27.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařatice za
kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
neuplatnění předkupního práva dle Kupní smlouvy č. 2008/172/SMM, ve znění Dodatku č. 1,
uzavřené dne 27.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště společností GG INTERSTYL, s. r.
o., týkající se převodu pozemku p. č. 3016/75 o celkové výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařatice za
kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: Přijato]
189/13/ZM/2012/2
Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod části pozemku původní p. č. 2065/2 o výměře 4 m2 (dle GP č. 2368-75/2012 nově
vzniklá p. č. 2065/99 o celkové výměře 4 m2) v k. ú. Mařatice, manželům Ing. Lence a Ing.
Jiřímu Durďákovým za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2
2. nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích ploch umístěných na částech pozemků st. p. č.
122/2, p. č. 653/12 a p. č. 1259/1, vše v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti
INVESTOSTAV s. r. o.; za celkovou kupní cenu 1 Kč
3. nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích ploch umístěných na částech pozemků 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 POR CZ s. r. o.; za celkovou kupní cenu 1 Kč
4. uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Uherské Hradiště a společností Slovácké
vodárny a kanalizace, a. s., ve věci narovnání vlastnického vztahu ke stavbě bez čp/če na
pozemku p. č. 97/5 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, která je v katastru nemovitostí
vedena ve vlastnictví města Uherské Hradiště, ale fakticky je majetkem společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a. s.
5. převod části pozemku původní p. č. 399/8 o výměře 45 m2 (dle GP č. 2376-37/2012 nově
vzniklá p. č. 399/68 o celkové výměře 45 m2) v k. ú. Mařatice, do podílového
spoluvlastnictví, a to o velikosti podílu id. 1/2, panu Milanu Bartošovi a panu Radku Píšťkovi;
za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 3023/71 o výměře 800 m2 (dle GP č. 2377-197/2012
nově vzniklá p. č. 3023/146 o celkové výměře 397 m2 a nově vzniklá p. č. 3023/147 o
celkové výměře 403 m2) v k. ú. Mařatice, do podílového spoluvlastnictví, a to o velikosti
podílu id. 1/2, panu Petru Lipovskému a paní Petře Zemčíkové; za kupní cenu 1.500
Kč/m2/pozemek p. č. 3023/147 a 300 Kč/m2/pozemek p. č. 3023/146
7. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi
městem Uherské Hradištěspolečností HOME 4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č.
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o
celkové výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865

m2 a p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci podnikatelského
záměru do 30.09.2014
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. nabytí částí pozemků p. č. 884/2 o výměře cca 115 m2 a p. č. 892/2 o výměře cca 110 m2,
oba v k. ú. Mařatice od paní Milady Hájkové
2. nabytí oplocení, plotových vrátek a vinné révy, vše na částech pozemků p. č. 884/2 a p. č.
892/2, oba v k. ú. Mařatice od manželů Milady a Antonína Hájkových
3. změnu usnesení ZM č. 51/4/ZM/2011 ze dne 11.04.2011 v odst. I. v bodě 1., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
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, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, 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
nové znění:
ZM schvaluje
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, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, 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 25.500 Kč ve prospěch města Uherské Hradiště
4. nabytí víceúčelového úložiště Popovice umístěného na pozemcích st. p. č. 521 o celkové
výměře 444 m2, p. č. 5015/1 o celkové výměře 1 373 m2, p. č. 5015/3 o celkové výměře 2
094 m2, p. č. 5015/4 o celkové výměře 276 m2 a p. č. 5015/5 o celkové výměře 253 m2
(včetně předmětných pozemků), vše v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště od společnosti
EKOCICO, s. r. o.; za celkovou kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč
5. nabytí víceúčelového úložiště Popovice umístěného na pozemcích st. p. č. 521 o celkové
výměře 444 m2, p. č. 5015/1 o celkové výměře 1 373 m2, p. č. 5015/3 o celkové výměře 2
094 m2, p. č. 5015/4 o celkové výměře 276 m2 a p. č. 5015/5 o celkové výměře 253 m2
(včetně předmětných pozemků), vše v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště od společnosti
EKOCICO, s. r. o.

6. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi
městem Uherské Hradiště společností HOME 4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č.
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o
celkové výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865
m2 a p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště;
spočívajícího ve změně čl. VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci podnikatelského
záměru do 31.12.2016
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 398 na pozemku st. p. č. 555 a budovy
č. p. 363 na pozemku st. p. č. 549, pozemků st. p. č. 555 o celkové výměře 478 m2, p. č. 110/5
o celkové výměře 313 m2 a částí pozemků st. p. č. 549 o výměře cca 320 m2, st. p. č. 217/2 o
výměře cca 75 m2 a st. p. č. 217/4 o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to z
důvodu nedodání nabídky
IV. Zastupitelstvo města ruší
1. usnesení ZM č. 158/11/ZM/2012 ze dne 23.04.2012 v odst. I. v bodě 15., a to ve znění:
ZM schvaluje
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
2. usnesení ZM č. 173/12/ZM/2012 ze dne 18.06.2012 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění:
ZM schvaluje
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
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
190/13/ZM/2012
Vyhodnocení záměru na převod bytů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 504/08 o velikosti 1+1, o výměře 28,83 m2, umístěného ve III. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 2883/194507 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 2883/194507 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 Jiřím Hoffmannem, trvale bytem za kupní cenu 450.000
Kč; kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 503/03 o velikosti 1+1, o výměře 35,32 m2,
umístěného 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 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 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 u Uherského Hradiště;
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/02 o velikosti 1+1, o výměře 29,02 m2,
umístěného v I. NP, ve vchodě č.p. 504, 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
2902/194507 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 2902/194507 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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
3. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/05 o velikosti 1+1, o výměře 28,97 m2,
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, 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
2897/194507 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 2897/194507 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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
4. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/06 o velikosti 1+1, o výměře 35,27 m2,
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, 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
3527/194507 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 3527/194507 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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
5. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/12 o velikosti 1+1, o výměře 35,19 m2,
umístěného ve IV. NP, ve vchodě č.p. 504, 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
3519/194507 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 3519/194507 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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné nabídky.
6. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 505/02 o velikosti 1+1, 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,
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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
7. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 505/05 o velikosti 1+1, 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,
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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
8. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/01 o velikosti 2+1, o výměře 57,10 m2,
umístěného v I.NP, ve vchodě č.p. 506, 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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
9. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/06 o velikosti 1+1, 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,
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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
10. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/08 o velikosti 1+1, 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,
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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
11. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 2+1, 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,
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
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; dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky
12. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2,
umístěného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a 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; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
13. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2,
umístěného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a 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 a 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, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné nabídky.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 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; s Ing. Miloslavem Petrem, za kupní cenu 910.000 Kč;
kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 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; s Jiřím Kolářem, za kupní cenu 900.000 Kč; kupní cena
bude uhrazena nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 742/12 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje) o
výměře 57,63 m2 umístěného 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;
s Janou Hejdovou, za kupní cenu 933.999,- Kč; kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30.
11. 2012 na účet prodávajícího.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
191/13/ZM/2012
Souhlas s revitalizací domu - SVJ Východ 986, 987, 988
I. Zastupitelstvo města schvaluje
udělení souhlasu dle § 11, zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění; s revitalizací bytového domu č. p.
986, č. p. 987 a č. p. 988, ulice Sadová a ulice Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště pro
Společenství vlastníků jednotek VÝCHOD 986, 987, 988, Rudy Kubíčka 988, 686 05
Uherské Hradiště, IČ 292 11 395 za podmínky, že oba budoucí majitelé bytových jednotek č.
986/11 a č. 988/2 budou s uvedenou revitalizací předběžně souhlasit.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
192/13/ZM/2012
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 22 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 3 821,0 tis. Kč dle přílohy
důvodové zprávy.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
193/13/ZM/2012
Dotace z Fondu sportu na II. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808 v celkové
výši 634.000,- Kč.
Z toho:
- na na provoz sportovní haly - opravy, drobná údržba, spotřeba vody a energií ve výši
127.000,- Kč

- oddíl atletiky:
- na organizaci 4.ročníku Atletického trojboje - rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši
6.000,- Kč
- na organizaci 55. ročníku Slováckého běhu - rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši
40.000,- Kč
- na sportovní činnost oddílu - doprava k mistrovským závodům, rozhodčí, trenéři mládeže ve
výši 57.000,- Kč
- oddíl squashe:
- na organizaci žebříčkového mistrovského turnaje mládeže ČR - věcné odměny, rozhodčí ve
výši
3.000,Kč
- na sportovní činnost dvou družstev a ind.starty na turnajích v ČR - doprava, startovné,
rozhodčí, trenér - mládeže ve výši 12.000,- Kč
- oddíl házené:
- na organizaci dvou domácích turnajů ml.a st. žáků - rozhodčí, věcné odměny, propagace ve
výši 3.000,- Kč
- na sportovní činnost družstva dospělých - doprava k zápasům, rozhodčí ve výši 8.000,- Kč
- na sportovní činnost tří mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na zápasy, trenér
mládeže ve výši 22.000,- Kč.
- oddíl šermu:
- na sportovní činnost oddílu - trenéři a cvičitel mládeže ve výši 30.000,- Kč
- oddíl benchpressu:
- na organizaci 16. ročníku vánočního poháru v bench pressu - věcné odměny, rozhodčí,
propagace ve výši 3.000,- Kč
- oddíl juda:
- na mistrovství Moravy "Mláďat"v judu - věcné odměny, rozhodčí ve výši 7.000,- Kč
- na sportovní činnost klubu - startovné, doprava, rozhodčí, trenér mládeže ve výši 20.000,Kč
- oddíl volejbalu:
- na organizaci čtyř mezinárodních turnajů mládeže - věcné odměny, rozhodčí, propagace,
pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.ve výši 15.000,- Kč
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti, doprava, rozhodčí, trenéři
mládeže ve výši 120.000,- Kč
- oddíl jógy:
- na sportovní činnost oddílu - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 11.000,- Kč
- oddíl plavání:
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti, doprava, trenéři mládeže ve výši
150.000,- Kč.
2. 1.Slovácký klub, o.s., Sportovní 777, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 22680942 na sportovní
činnost klubů florbalu a aerobiku - doprava, pronájmy sportovišť v Uh.Hradišti ve výši
23.000,- Kč.

3. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na sportovní
činnost klubu - doprava na závody, trenér mládeže ve výši 30.000,- Kč.
4. Občanské sdružení Staroměští šohajíci, o.s., Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČ:
22739050 na organizaci akce Slovácké beachové léto 2012 - technické zajištění, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, propagace, věcné odměny ve výši 100.000,- Kč.
5. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na
sportovní činnost klubu - doprava na mistr. utkání, rozhodčí, trenér mládeže, pronájmy
sportovišť v Uh.Hradišti ve výši 50.000,- Kč a na provoz fotbal. hřiště a kabin v Jarošově oprava nátěru střechy kabin, soc.zařízení, zábradlí, údržba hrací plochy a kabin ve výši
40.000,- Kč.
6. Tělocvičná jednota Sokol Uh. Hradiště, o.s., Tyršovo nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 00531120 na sportovní činnost - odměny cvičitelů, pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti ve
výši 25.000,- Kč.
7. Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT, Kollárova 447, 686 01 Uh.Hradiště, IČ: 26218330 na
organizaci I. a II. sportovního programu pro děti - technické zajištění, věcné odměny ve výši
10.000,- Kč.
8. JUVACYKLOTEAM, o.s., Na Vyhlídce 1518, 686 05 Uh.Hradiště, IČ: 26526662 na
organizaci závodu MTB Cross country a Dětského cyklist. dne - technické zajištění, věcné
odměny, propagace, elektronická časomíra ve výši 45.000,- Kč.
9. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26632411 na zajištění
finálového závodu Moravské bikrosové ligy v Uh.Hradišti-Míkovicích - technické zajištění,
věcné odměny ve výši 8.000,- Kč a na provoz sportovního zařízení - výstavba zastřešení
startovního pahorku ve výši 12.000,- Kč.
10. 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 - soustředění, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
trenéři mládeže, rehabilitace ve výši 10.000,- Kč.
11. JVSB, o.s., Velehradská 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60371510 na sportovní
činnost klubu (basketbal) - doprava na mistr. utkání, rozhodčí, pronájem tělocvičny v Uh.
Hradišti, trenér mládeže ve výši 50.000,- Kč.
12. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 61704431 na sportovní
činnost odd.kopané - rozhodčí, doprava na mistr. utkání, trenér mládeže ve výši 40.000,- Kč a
na provoz hřiště v Mařaticích - energie v šatnách ve výši 20.000,- Kč. Oddílu šachu na
sportovní činnost - doprava k utkání, pronájem v Uh. Hradišti ve výši 3.000,- Kč.
13. Hokejový klub, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60370238 na
organizaci mezinárodního turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič,
trestoměřič ve výši 20.000,- Kč, na sportovní činnost - doprava na mistr. utkání, rozhodčí,
trenéři mládeže ve výši 200.000,- Kč a na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a
opravy v šatnách na ZS v Uh. Hradišti ve výši 40.000,- Kč.

14. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na
organizaci turnajů florbalové ligy ČFbU a turnaje 2.ligy žen - pronájmy tělocvičny v
Uh.Hradišti, rozhodčí ve výši 5.000,- Kč, na sportovní činnost oddílu florbalu - pronájmy
sportovišť v Uh.Hradišti, doprava na turnaje, trenéři mládeže ve výši 20.000,- Kč a na
sportovní činnost odd.stolního tenisu - doprava na soutěže, trenéři mládeže, pronájmy
tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 10.000,- Kč.
15. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ: 22815210 na organizaci akce "Hledáme nejsilnější paži" - věcné odměny, propagace,
dokumentace akce ve výši 3.000,- Kč a na sportovní činnost - trenér mládeže, doprava na
soutěže ve výši 3.000,- Kč.
16. SK Kraso, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 22668381 na organizaci
VC v krasobruslení Slovácký džbánek - pronájem zimního stadionu v Uh.Hradišti, rozhodčí,
věcné odměny ve výši 25.000,- Kč a na sportovní činnost - pronájem sportovišť v Uh.
Hradišti, trenéři mládeže ve výši 37.000,- Kč.
17. Tenisový klub Uh. Hradiště, o.s., U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079
na organizaci celostátního turnajů ml.žactva, Memoriál Věry Sukové - tech.zabezpečení,
rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši 3.000,- Kč, na organizaci celost.turnaje st.žactva tech.zabezpečení, rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši 3.000,- Kč, na organizaci
mezinár.turnaje ml.žactva TENNIS EUROPE U12 - tech.zabezpečení, rozhodčí, věcné
odměny, propagace ve výši 5.000,- Kč, na sportovní činnost mládeže - pronájmy sportovišť v
Uh.Hradišti, trenéři mládeže, doprava na mistr. utkání, turnaje ve výši 32.000,- Kč a na
provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, energie ve výši 10.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. ALFA EVENTS, s.r.o., Měšická 276, 390 02 Tábor, IČ: 28132611 na organizaci
cyklistických závodů pro děti Tour de kids - technické zabezpečení, propagace ve výši
60.000,- Kč.
2. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46956808, oddíl juda
na letní soustředění v přírodě - doprava, věcné odměny ve výši 6.000,- Kč.
3. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na provoz
loděnice - údržbu a pronájem pozemku v Uh. Hradišti ve výši 12.200,- Kč.
4. VK Morávia, o.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 16361016 na sportovní
činnost klubu - startovné, doprava na závody, trenér mládeže ve výši 100.000,- Kč a na
provoz loděnice - el.energie, voda, teplo, opravy a údržba ve výši 100.000,- Kč.
5. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26632411 na sportovní činnost
klubu - cyklistické dresy a kalhoty ve výši 10.000,- Kč.
6. Quietus-Day Lanpárty, o.s., Hlavní 258, 686 04 Uherské Hradiště-Míkovice, IČ: 22760304
na organizaci 7.QVIETUS-DAY LANPÁRTY v amfiku v Popovicích - výroba stolů, nákup
HW ve výši 295.000,- Kč.
7. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ:
22815210 na provoz sportovního zařízení - energie, opravy, údržba ve výši 14.000,- Kč.

[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
194/13/ZM/2012/1
Dotace z Fondu cestovního ruchu pro II. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu cestovního ruchu, a to následovně:
1. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na
projekt III. Přehlídka Slovácko v tradici ve výši 30.000 Kč
2. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na
projekt Na kole vinohrady Uherskohradišťska ve výši 20.000 Kč
3. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 750 40 425,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště na projekt Podpora turismu v Uherském
Hradišti v návaznosti na rekreační vodní cestu Baťův kanál - 1. etapa ve výši 25.000 Kč
4. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na
projekt Žehnání svatomartinského vína ve výši 20.000 Kč
5. Hamboot, s.r.o., IČ 292 73 374, 763 64 Spytihněv 329 na projekt Hradišťský pendl ve výši
20.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
195/13/ZM/2012
Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání na II. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání, a to následovně:
1. Základní škola a Mateřská škola speciální, Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60370432, na projekt: Krajská olympiáda speciálních škol - na nájem
sportoviště, kancelářské potřeby, věcné ceny, diplomy a ozvučení akce ve výši Kč 12.000,-.
2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace,
Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70993360
na projekt: Město šťastných dětí - na materiální náklady, fotoaparát, dětský atlas, mapy a hry
ve výši Kč 5.000,-,
na projekt: Historie naší školy v obrazech - na výstavní stojany ve výši Kč 5.000,-,
na projekt: Hrajeme si s písničkou - na rytmické nástroje ve výši Kč 3.000,na projekt: Svět v jedné zahradě - na vybudování venkovní učebny (na dlažbu) ve výši Kč
7.000,-.
3. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, IČ 75089602 na projekt: Hrajeme si na zahradě - na
základní sadu pro diskgolf ve výši Kč 18.000,-.
4. Čerstvě natřeno, Rostislavova 705, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 22902988 na projekt:
Dovybavení zázemí dětského klubu klíček - lesní mateřské školy- na materiální náklady nábytek ve výši Kč 30.000,-.
5. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace,
Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 70436169, na projekt: Učíme se všemi smysly - na
vybudování smyslového chodníčku (na materiální náklady - písek, dřevo, lano aj. přírodní
materiály) ve výši Kč 12.000,-.

6. Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330,
na projekt: Výchovné a vzdělávací programy na zahradě Nadace DKS - na materiální
a technické náklady, věcné ceny pro děti a doprava dětí ve výši Kč 5.000,-.
7. Tělocvičná jednota Sokol, Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00531120, na projekt: Obnova loutek, vylepšení zvukového zařízení - na loutky,
materiální náklady, mikrofon a reproduktory ve výši Kč 12.000,-.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
196/13/ZM/2012
Dotace z Fondu kultury pro II. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. J.D. Production,s.r.o., IČ: 255 92 939, Mariánské náměstí 46, Uh. Hradiště na projekt CZSK JAZZ WEEKEND ve výši 30.000 Kč
2. Asociace českých filmových klubů,o.s., IČ: 613 87 550, Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště na projekt Nafukovací kino pro 38. ročník Letní filmové školy Uherské Hradiště ve
výši 100.000 Kč
3. 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 10.000
Kč
4. UH SENIOR BAND, o.s., IČ: 708 93 144, Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště na
projekt Nedělní odpolední "Čaje pro posluchače středního a seniorského věku" ve výši 20.000
Kč
5. 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 20.000 Kč
6. Nadace Děti-kultura-sport, IČ: 262 18 330, Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště na
projekt Akce pro děti na zahradě Nadace DKS ve výši 15.000 Kč
7. Mužský pěvecký sbor JMF Derfla, o.s., IČ: 229 03 836, Železniční 152, 686 01 Uherské
Hradiště Sady na projekt Krojové vybavení pro občanské sdružení Mužský sbor JMF Derfla
ve výši 20.000 Kč
8. Mužský pěvecký sbor JMF Derfla, o.s., IČ: 229 03 836, Železniční 152, 686 01 Uherské
Hradiště Sady na projekt Derflanské vinobraní ve výši 11.000 Kč
9. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 462 54 323, Mariánské náměstí 125, 686
01 Uh. Hradiště na projekt Doteky aneb svět kolem nás ve výši 10.000 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. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 462 54 323, Mariánské náměstí 125, 686
01 Uherské Hradiště na projekt Roztančené paličky ve výši 20.000 Kč
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

197/13/ZM/2012
Návrh na poskytnutí dotací z Fondu sociální pomoci a prevence na 2. pololetí 2012
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 15 dotací z Fondu SPP na 2. pololetí 2012 v celkovém objemu 1.230.900,- Kč dle
přílohy důvodové zprávy (poř. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) těmto
subjektům:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, pro
pobočku Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195, ve výši 225.000,- Kč na mzdy a provozní
náklady.
2. Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, 602 00 Brno, IČ 60557621 , pro Kontaktní
centrum Charáč Uherské Hradiště, ve výši 115.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
3. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991, pro poradnu rané péče, ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
4. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
65267991, pro denní stacionář, ve výši 150.000,- Kč na částečnou úhradu mezd a provozní
náklady.
5. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro domácí pečovatelskou službu, ve výši 174.200,- Kč na mzdy.
6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro občanskou poradnu, ve výši 67.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
7. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum SNN v ČR, Palackého nám.
293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 75069679, ve výši 50.000,- Kč na provozní náklady.
8. Klub důchodců, o.s., Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 68685220, ve výši
38.500,- Kč na provozní náklady, pronájmy prostor k pořádání akcí a na částečnou
úhradu zájezdů.
9. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 71208232, ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu zájezdů, ozdravných pobytů
a provozní náklady.
10. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace, Palackého nám. 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 62830392, ve výši 20.000,- Kč na pořízení jedné elektrické polohovací
postele a pronájem místnosti.
11. Akropolis, o.s. Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši
139.200,- Kč na částečnou úhradu nákladů na opatření schodišťové plošiny.
12. Akropolis, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši
80.000,- na provozní náklady.
13. Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00442755, ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady.
14. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Uherské Hradiště, V
Humnech 1400, 686 04 Kunovice, IČ 44018827, ve výši 60.000,- Kč na uskutečnění
týdenního pobytu v bezbariérovém zařízení v ČR pro 10 - 15 rodin.
15. AUXIMA, o.s., Nerudova 1520, 686 03 Staré Město, IČ 22748351, ve výši 22.000,- Kč
na zakoupení výstavního stanu a prezentačního zařízení.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí 2 dotací z Fondu SPP na 2. pololetí 2012 dle přílohy důvodové zprávy (poř. č. 10,
20) těmto subjektům:
1. TJ Monty, DS Kunovice, o.s. Průmyslová 912, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 61704458, pro
DS Jalubská 1559, Staré Město, ve výši 400.000,- Kč na mzdy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti a provozní náklady.

2. Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši
20.000,- Kč na úhradu kulturního programu, občerstvení, výtvarných potřeb a drobných cen
pro děti.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
198/13/ZM/2012
Dotace z Fondu obnovy historické architektury
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí 4 dotací z Fondu obnovy historické architektury v celkovém objemu 348 tisíc Kč
následujícím žadatelům:
1. ve výši 48 000,- Kč, tj. 74 % hodnoty z celkových uznatelných nákladů na opravu
nadstřešení schodiště objektu vinného sklepa č.p. 244, ul. Vinohradská, k.ú. Mařatice
vlastníkovi Květoslavě Kresničerové,
2. ve výši 100 000,- Kč, tj. 57,5 % hodnoty z celkových uznatelných nákladů /bez DPH/ na
obnovu fasády č.p. 160, ul. Havlíčkova, k.ú. Uherské Hradiště vlastníkovi společnosti
KOVAK, spol. s r.o., zastoupené Jiřím Kovačičem, jednatelem.
3. ve výši 100 000,- Kč, tj. 53,2 % hodnoty z celkových uznatelných nákladů na obnovu výměnu všech dřevěných okenních výplní včetně parapetů v uliční fasádě č.p. 344, ul.
Svatováclavská, k.ú. Uherské Hradiště vlastníkům Šárce a Vladimíru Kovaříkovi,
4. ve výši 100 000,- Kč, tj. 18% z celkových uznatelných nákladů na opravu čelní zdi č.p.
246, Velehradská tř., k.ú. Uherské Hradiště vlastníkovi Oblastní charitě UH, zastoupené Ing.
Jiřím Jakešem.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
199/13/ZM/2012
Udržitelnost projektu - Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci individuálního projektu "Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího
systému města Uherské Hradiště" v rámci integrovaného projektu "Informační , vyrozumívací
a varovací systém Zlínského kraje" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Morava, podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. na realizace individuálního projektu "Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacíího
systému města Uherské Hradiště" v roce 2013 kapitálové výdaje v celkové výši 2.650,6 tis.
Kč a investiční přijaté transfery (dotaci 75 % kapitálových výdajů) ve výši 1.987,9 tis. Kč.
2. zařazení nutných běžných výdajů do rozpočtu města pro zajištění udržitelnosti projektu po
dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

200/13/ZM/2012
Schválení auditora města a smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územně
samosprávného celku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. zadání přezkumu hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2012 auditorce
Dipl.Ing.Ludmile Burešové, auditorské oprávnění č.0275, oprávněné poskytovat auditorské
služby v rozsahu stanoveném zákonem č.93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění,
Mariánské nám.127, 686 01 Uherské Hradiště a
2. uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku s
určenou auditorkou za cenu 132.000 Kč bez DPH (158.400 Kč s DPH), dle návrhu v příloze.
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
201/13/ZM/2012
Stanovení garantů k ověřeným problémům města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
výsledky hlasování z veřejného fóra o rozvoji města ověřené dotazníkovým průzkumem a
jejich garanty:
1. Doprava; Kvalita a dostupnost MHD - Ing. Jindřich Havelka
2. Doprava; Rozvoj cyklostezek v okrajových částech města - p. Dušan Pavlíček
3. Životní prostředí; Zvýšit finanční prostředky v rozpočtu města na údržbu zeleně - Ing.
Květoslav Fryšták
4. Životní prostředí; Čistota a čištění města (včetně kontejnerových stání) - pí Dana
Schreierová
5. Kultura a cestovní ruch; Podpora lokální gastronomie (farmářské trhy, gastrofestival) - Ing.
Josef Hříbek
6. Rozvoj města; Řešit jako veřejný prostor nábřeží Moravy - Ing. arch. Aleš Holý
7. Vzdělání a sport; Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ - Ing. Dana
Stojnová
8. Prevence a bezpečnost; Řešení problému "OSDAMU" na ulici 28. října - Ing. Karel Lecián
9. Stůl mládeže; Otevření nealko klubu pro mládež - Ing. Dana Stojnová
10. Vzdělání a sport; Pokračovat v rekonstrukci školských zařízení (včetně IT) - Ing.
Dana Stojnová
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
202/13/ZM/2012
DODATEK č. 1 ke "Smlouvě o partnerství ..."
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke "Smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně
analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání
veřejné zakázky" uzavřené mezi Zlínským krajem a obcemi s rozšířenou působností na jeho
území, dle přiloženého návrhu.

[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
203/13/ZM/2012
Projekt města Uherské Hradiště "Modernizace přírodovědných učeben ZŠ města
Uherské Hradiště" z ROP
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Realizaci projektu "Modernizace přírodovědných učeben základních škol města Uherské
Hradiště".
2. Financování projektu "Modernizace přírodovědných učeben základních škol města Uherské
Hradiště" ve výši 20 000,- Kč v r. 2013, 6 955 000,- Kč v r. 2014 a 6 000,- Kč v r. 2015.
3. Spolufinancování projektu "Modernizace přírodovědných učeben základních škol města
Uherské Hradiště" ve výši 2 094 000,- Kč.
4. Vyčlenění částky 2 000,- Kč až 7000,- Kč v jednotlivých letech provozu výstupů projektu
"Modernizace přírodovědných učeben základních škol města Uherské Hradiště" na provoz
výstupů tohoto projektu.

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

204/13/ZM/2012
Uzavření smlouvy o spolupráci s 1. FC SLOVÁCKO, a.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, sídlem
Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště a 1. FC SLOVÁCKO, a.s., IČ: 255 97 493, sídlem
Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, dle přiloženého návrhu.
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10, Usnesení: Nebylo přijato]
205/13/ZM/2012
Informativní zpráva k realizaci " Simulační hry o komunální politice"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci "Simulační hry o komunální politice" dle přiložené informativní zprávy.
[ Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

206/13/ZM/2012/1
Dopracování Konceptu "Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus"
I. Zastupitelstvo města ukládá
1. Radě města
1.1. dopracovat rozbor nákladů na zajištění udržitelnosti projektů naplňujících Koncept
"Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus" a projednat s partnery Konceptu míru jejich
spolufinancování budoucích provozních nákladů projektů v rámci Konceptu.
Termín: 10.12.2012
[ Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Přijato]
206/13/ZM/2012/2
Dopracování Konceptu "Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus"
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. schválení Konceptu "Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus" Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava k dopracování.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. realizaci projektu "Veřejná infrastruktura Parku Rochus - rekonstrukce a výstavba
komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru muzea, vybudování amfiteátru s
parkovou úpravou okolních ploch", který je součástí Konceptu "Konverze bývalého
vojenského cvičiště Rochus", vedeného pod registračním číslem 2.2/2012/02 v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava.
2. zajištění financování projektu "Veřejná infrastruktura Parku Rochus - rekonstrukce a
výstavba komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru muzea, vybudování
amfiteátru s parkovou úpravou okolních ploch", v celkovém objemu 43 198 529,- Kč v
průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání, z toho v roce 2013 celkem 22 243
404,- Kč a v roce 2014 celkem 20 955 125,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: Přijato]
207/13/ZM/2012
Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí r. 2012
[ Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

