PŘEHLED USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 10.12.2012

208/14/ZM/2012 Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
209/14/ZM/2012 Plnění rozpočtu města za leden až září 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
plnění rozpočtu města za leden až září 2012.

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6Usnesení bylo: PŘIJATO ]
210/14/ZM/2012/1 Rozpočtové opatření města č. 08/2012 a 09/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Dolní Poolšaví o Závěrečném účtu za rok
2011 a Rozpočtu na rok 2012 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
210/14/ZM/2012/2 Rozpočtové opatření města č. 08/2012 a 09/2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 07/2012 provedené radou města dne 17.9.2012 dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města
2. Rozpočtové opatření č. 08/2012 provedené radou města dne 13.11.2012 dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 09/2012 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.

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 13Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/14/ZM/2012/1 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města Ukládá
1. Radě města
1.1. vypracovat návrhy možných řešení na umístění Slováckého divadla po uplynutí nájemní
smlouvy včetně doložení finančních dopadů na rozpočet města.
Termín: 31.12.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/14/ZM/2012/2 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2013 takto: viz příloha č. 1

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/14/ZM/2012/3 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2014 až 2018 takto: viz příloha č. 2

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 8, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/14/ZM/2012/4 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000 000,- Kč společnosti 1. FC SLOVÁCKO, a.s. , IČ
25597493, Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na sportovní
činnost mládeže, a to konkrétně:
•

•
•
•

na provoz hřišť v Uh. Hradišti - Mařaticích, v Uh. Hradišti - Sadech a na provoz
Městského fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti - na revize, na el. energii, na
vodu, na teplo, na opravy a údržbu (na opravy a údržbu min. 500 000,- Kč),
na dopravu na tréninky, na dopravu na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na
soustředěních,
na mzdové prostředky trenérů mládeže,
na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.

Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací,
platné pro rok 2013.

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]

211/14/ZM/2012/5 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města Ukládá
1. Radě města
1.1. Realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2013 v platném znění.
Termín: 31.12.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 12Usnesení bylo: PŘIJATO ]
211/14/ZM/2012/6 Rozpočet města na rok 2013 a Rozpočtový výhled do roku 2018
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci o odepsání 89 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti,
v celkovém objemu 116 837,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2013 pro Radu města tak,
jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.
2. Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště, platný
od 1.1.2013.
3. Uzavření smlouvy se společností Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské
Hradiště, IČ 29234387 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 847 900,- Kč, určené na
provozní náklady organizace a údržbu přírodního areálu Park Rochus. Na reprezentaci projektu a
společnosti Park Rochus o.p.s. může být použito 1,5 % poskytnutých prostředků, v ostatních
případech budou dodrženy podmínky vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok
2013.
4. Uzavření smlouvy se společností Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, Uherské Hradiště - Vésky, IČ
269 28 060 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 883 900,- Kč, určené na provozní náklady
organizace v roce 2013. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
5. Uzavření smlouvy se společností Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ
687 31 841, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
2 641 000,- Kč, určené na provoz Městského informačního centra a Informačního centra mládeže
v roce 2013. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
6. Uzavření smlouvy se společností Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 na
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 546 700,- Kč, určené na provoz Sociální poradny
s azylovým bydlením, ul. Průmyslová 1299, Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
7. Uzavření smlouvy se společností Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, občanské sdružení, IČ
48505803, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov na poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 75 900,- Kč, určené na provozní náklady (tj. energie, opravy, údržbu a revize)
sportovního areálu v Jarošově ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. Prostředky budou poskytnuty
za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
8. Uzavření smlouvy se společností Sdružení dobrovolných hasičů Vésky, zastoupené panem
Jaroslavem Křivákem, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč, určené na
zabezpečení hasičské soutěže "O pohár starosty města". Prostředky budou poskytnuty za
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.

9. Uzavření smlouvy se společností Three Brothers, spol. s r.o., IČ 43003206, Hlubočepská 35/4,
152 00 Praha 5, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč, určené na realizaci
historického filmu a seriálu s prvky dokumentu a dramatu s tématem příchodu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
10. Uzavření smlouvy s Nadací PORTAL pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových, IČO
65326636, Masarykovo náměstí 35, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 100 000,- Kč, určenou na úhradu nákladů spojených s přípravou publikačního projektu
"Vladislav a Ida Vaculkovi: život a dílo". Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.
11. Odepsání 5 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém
objemu 10 838,56 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
III. Zastupitelstvo města určuje
1. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je
v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení
tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
IV. Zastupitelstvo města stanovuje
1. Pro rok 2013 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální
částkou ve výši 292,00 Kč/hod.

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6Usnesení bylo: PŘIJATO ]
212/14/ZM/2012 Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. prominutí nájemného v celkové výši 30.000 Kč za období září 2011 - prosinec 2011, na
základě Nájemní smlouvy č. 2005/473/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne
01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 a Ing. Josefem Jaškem
2. převod pozemku p. č. 402 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, manželům
Antonínu a Jarmile Jungmanovým; za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2
3. bezúplatné nabytí zpevněné plochy parkoviště o výměře 50 m2 (10 m x 5 m) umístěné na části
pozemku p. č. 3023/77 v k. ú. Mařatice od manželů Anny a Ing. Josefa Hoškových
4. prominutí nájemného ve výši 161.415 Kč + aktuální sazba DPH za období od 21.01.2012 do
21.06.2012 z důvodu rekonstrukce domu č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, na základě
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.12.2004 mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností RYO
VIKTORIA s. r. o., Prostřední 41, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 50 870
5. prominutí nájemného ve výši 50.876 Kč + aktuální sazba DPH za období od 10.02.2012 do
15.06.2012 z důvodu rekonstrukce domu č. p. 41, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, na základě
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.1999 mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností NATOUR spol.
s r. o., Roosveltova 6/8, 602 00 Brno, IČ 499 74 769
6. převod části stavby komunikace - vjezdu do areálu společnosti Schlote-Automotive Czech s. r.
o., umístěné na části pozemku p. č. 3016/76, který je ve vlastnictví města Uherské Hradiště a na
části pozemku p. č. 3015/38, který je ve vlastnictví společnosti Schlote-Automotive Czech s. r.

o., vše v k. ú. Mařatice, společnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o., Jaktáře 1660, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 270 88 219; za celkovou kupní cenu 290.000 Kč + aktuální sazba DPH
7. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 2., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
směnu částí pozemků p. č. 325/4 o výměře 639 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "c" o
výměře 639 m2) a p. č. 2048/6 o výměře 146 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "e" o
výměře 146 m2), oba o celkové výměře 785 m2, oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za části
pozemků p. č. 1843/1 o výměře 302 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl "f" o výměře 254
m2 a o díl "b" o výměře 48 m2) a p. č. 1843/13 o výměře 65 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se
jedná o díl "g" o výměře 65 m2) a za pozemky p. č. 1809/18 o celkové výměře 40 m2, p. č.
1809/19 o celkové výměře 117 m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1809/21 o
celkové výměře 54 m2, p. č. 2048/16 o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové výměře 22
m2, p. č. 2048/18 o celkové výměře 34 m2 a p. č. 2048/19 o celkové výměře 78 m2, vše o
celkové výměře 785 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví paní Soni Machálkové; bez
doplatku; za podmínky odstranění zástavního práva zákonného a předkupního práva zapsaného
na LV 4902
nové znění:
ZM schvaluje
směnu částí pozemků původní p. č. 325/4 o výměře 639 m2 (dle GP č. 2352-15/2012 nově
vzniklá p.č. 325/132 o výměře 639 m2) a původní p. č. 2048/6 o výměře 146 m2 (dle GP č.
2352-15/2012 nově vzniklá p.č. 2048/28 o výměře 146 m2), oba o celkové výměře 785 m2, oba
v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za pozemky p. č. 1809/18 o celkové výměře 40 m2, p. č.
1809/19 o celkové výměře 117 m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1809/21 o
celkové výměře 54 m2, p. č. 2048/16 o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové výměře 22
m2, p. č. 2048/18 o celkové výměře 34 m2 a p. č. 2048/19 o celkové výměře 78 m2 a za část
pozemku původní p. č. 1843/13 o výměře 65 m2 (dle GP č. 2352-15/2012 nově vzniklá p. č.
1843/28 o celkové výměře 65 m2), vše o celkové výměře 483 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve
vlastnictví paní Soni Machálkové; s doplatkem v celkové výši 30.370 Kč ve prospěch města
Uherské Hradiště; náklady na vypracování GP nese paní Machálková
8. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k bytu č. 12, o velikosti 2+1
v domě č. p. 1258, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní Ivanou
Baránkovoua manžely Julií Slačíkovou a Petrem Slačíkem
9. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k nebytovému prostoru garáži č. 1, umístěnému v domě č. p. 1257 a č. p. 1258, ulice J. E. Purkyně a č. p. 1259 a č. p.
1260, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi paní Ivanou Baránkovou a
manžely Julií Slačíkovou a Petrem Slačíkem

10. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k bytu č. 26, o velikosti 3+kk
v domě č. p. 1259, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi manžely
Jaroslavem a Danou Hastíkovými a paní Ivanou Baránkovou
11. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení práv a povinností k nebytovému prostoru garáži č. 8, umístěnému v domě č. p. 1257 a č. p. 1258, ulice J. E. Purkyně a č. p. 1259 a č. p.
1260, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, která byla uzavřena mezi manžely Jaroslavem a Danou
Hastíkovými a paní Ivanou Baránkovou
12. vyslovení souhlasu s postoupením práv a povinností k nebytovému prostoru - prodejní
jednotce č. 2 o výměře 19,70 m2, umístěné v I. NP domu č. p. 1257 a č. p. 1258, ulice J. E.
Purkyně a č. p. 1259 a č. p. 1260, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, z pana Jaroslava Kotka na
paní Irenu Bráblíkovou
13. uzavření Souhlasného prohlášení na zrušení předkupního práva na budovu č. p. 1530 v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, která je ve vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry
Tihlaříkových (id. 2/4) a paní Jaroslavy Tihlaříkové (id. 2/4)
14. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1864/3 o celkové výměře 10 065 m2 v k. ú. Mařatice od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČ 697 97 111
15. nabytí pozemků p. č. 1637/5 o celkové výměře 18 m2, p. č. 1640/5 o celkové výměře 33 m2,
p. č. 1641/16 o celkové výměře 40 m2 a p. č. 1642/14 o celkové výměře 3 093 m2, vše o celkové
výměře 3 184 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Marie Pavlíčkové; za kupní
cenu ve výši 20 Kč/m2
16. změnu usnesení ZM č. 134/9/ZM/2012 ze dne 06.02.2012 v odst. I. v bodě 9., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře 162 m2
a p. č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové výměře 1 590 m2, vše v k. ú. Mařatice
od pana Vladislava Kostrunka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje
nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře 162 m2
a p. č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové výměře 1 590 m2, vše v k. ú. Mařatice
od Ing. Vladislava Kostrunka; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
17. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 19 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/26 o celkové výměře 19 m2) v k. ú. Mařatice, společnosti PURIMON UH s. r.
o., Stará Cihelna 1743, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 253 96 412; za kupní cenu ve výši 200
Kč/m2

18. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 15 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/27 o celkové výměře 15 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Walteru Schrottovi, Ph.D.;
za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
19. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/28 o celkové výměře 18 m2) v k. ú. Mařatice, panu Michalu Sladkémuza kupní
cenu ve výši 200 Kč/m2
20. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/29 o celkové výměře 18 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Petru Mahdalíkovi; za kupní
cenu ve výši 200 Kč/m2
21. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 14 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 862/13 o celkové výměře 14 m2) v k. ú. Mařatice, manželům
MUDr. Alici Pisárové a MUDr. Michalu Pisárovi; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
22. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/30 o celkové výměře 17 m2) v k. ú. Mařatice, manželům MUDr. Františku a
MUDr. Evě Juřenčákovým; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
23. převod části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově
vzniklá p. č. 862/31 o celkové výměře 17 m2), části pozemku původní p. č. 862/13 o výměře 4
m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově vzniklá p. č. 862/32 o celkové výměře 4 m2), části pozemku
původní st. p. č. 406/2 o výměře 8 m2 (dle GP č. 2386-54/2012 nově vzniklá p. č. 3216 o celkové
výměře 8 m2) a části pozemku původní st. p. č. 406/2 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2386-54/2012
nově vzniklá p. č. 3215 o celkové výměře 18 m2), vše v k. ú. Mařatice, Ing. Zdeňku Popovi; za
kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
24. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu v souvislosti se stavbou
energetického zařízení označeného jako "Přeložka podzemního vedení NN" na pozemcích p. č.
759/3 a p. č. 761/1, oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika,
s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; dle přiloženého návrhu
Smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu v důvodové zprávě
II. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. prominutí nájemného v celkové výši 50.640 Kč za období září 2011 - prosinec 2011, na
základě Nájemní smlouvy č. 2005/473/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne
01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. Josefem Jaškem
2. bezúplatné nabytí zpevněných ploch o celkové výměře 147 m2 umístěných na částech
pozemku p. č. 3023/77 v k. ú. Mařatice kolem objektu " Víceúčelový dům na st. p. č. 1725, k. ú.
Mařatice" od manželů Anny a Ing. Josefa Hoškových
III. Zastupitelstvo města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod bytového domu č. p. 396, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště

IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. nehodnocení záměru města na 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, a to z důvodu nedodání nabídky,
která by vyhovovala podmínkám zveřejnění
2. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 122 na pozemku st. p. č. 877, pozemku st.
p. č. 877 o celkové výměře 99 m2 a pozemku p. č. 8262/15 o celkové výměře 699 m2, vše v k. ú.
Vyškovec, a to z důvodu nedodání nabídky
3. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 35/1, části pozemku
st. p. č. 35/1 o výměře cca 241 m2 a části pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 51 m2, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, a to z důvodu nedodání nabídky
4. 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

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
213/14/ZM/2012 Převody bytů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č.
991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 pokoje,kuchyň, přesíň, 2x WC, koupelna, balkon a
sklepní kóje), 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;
s Ing. Jindřichem a Monikou Plevákovými, za kupní cenu 977.000,- Kč.
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č.
504/06 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), 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;
s Radimem Šáchou, za kupní cenu 555.100,- Kč.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2012/0521/SMM ze
dne 3. 7. 2012, mezi Miroslavem Dodokem a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
Uherské Hradiště, PSČ 686 70, IČO 00291471, spočívající v prodloužení termínu úhrady kupní
ceny do 31. 12. 2012 (čl. III. §2 a čl. V. odst. 2)

4. Zrušení bodu č. III., položky č. 2, usnesení ZM č. 190/13/ZM/2012 ze dne 17. 9. 2012, ve
znění: ZM schvaluje "Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na převod bytu 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."
5. Zrušení bodu č. I., položky 16., usnesení ZM č. 416/30/ZM/2010 ze dne 21.6.2010, ve znění:
ZM schvaluje "Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod bytové
jednotky č. 504/08 o velikosti 1+1 umístěné 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 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; do výlučného vlastnictví
Aleše Chlada, za kupní cenu 100.298,- Kč"
6. Zrušení bodu č. III., položky č. 3, usnesení ZM č. 190/13/ZM/2012 ze dne 17. 9. 2012, ve
znění: ZM schvaluje "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."
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Nehodnocení záměru města na převod bytu 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, 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 nabídky.
2. Nehodnocení záměru města na převod bytu 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 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.
3. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 503/03 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň,
koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), 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.
4. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň,
koupelna s WC, sklepní kóje), 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.
5. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň,
koupelna s WC, sklepní kóje), 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.
6. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 504/12 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň,
koupelna s WC, sklepní kóje), 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.

7. Nehodnocení záměru města na převod bytu 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, 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.
8. Nehodnocení záměru města na převod bytu 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, 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.
9. Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 506/01 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň,
předsíň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje), 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.
10. Nehodnocení záměru města na převod bytu 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, 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 (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, 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.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
214/14/ZM/2012 Smlouva o poskytnutí stadionu mezi FAČR, městem Uh. Hradiště a 1. FC
SLOVÁCKO, a.s. , na pořádání ME 21 v r. 2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí stadionu pro závěrečný turnaj Mistrovství Evropy hráčů
do 21 let pořádané UEFA v letech 2013/2015, mezi FOTBALOVOU ASOCIACÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, IČ 004 06 741, sídlem Diskařská 2431/4, 160 17 Praha, 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 Miroslava
Valenty, Stonky 566, Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu.
2. uzavření dohody týkající se provozních závazků při pořádání Mistrovství Evropy hráčů
do 21 let pořádaného UEFA v letech 2013/2015, mezi městem Uherské Hradiště, sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a 1. FC SLOVÁCKO,
a.s., sídlem Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255
97 493, dle předloženého návrhu
3. uzavření dohody týkající se nákladů spojených s úpravami stadionu provedenými
z důvodu, aby splňoval podmínky při pořádání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let
pořádaného UEFA v letech 2013/2015, mezi městem Uherské Hradiště, sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a 1. FC SLOVÁCKO,
a.s., sídlem Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255
97 493, dle předloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7Usnesení bylo: PŘIJATO ]

215/14/ZM/2012 Žádost HC Uherské Hradiště o dotaci ve výši 350 tis. Kč
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace Hokejovému klubu, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 350 000,- Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
216/14/ZM/2012 Návrh na Změnu územního plánu Uherské Hradiště - textové části

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. Pořízení "Změny územního plánu Uherské Hradiště" dle přílohy

[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
217/14/ZM/2012 Návrh na Změnu územního plánu Uherské Hradiště v lokalitě ulice Města
Mayen
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
1. pořízení Změny územního plánu Uherské Hradiště v lokalitě ulice Města Mayen dle důvodové
zprávy

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
218/14/ZM/2012 Akční plán rozvoje města 2013 - 2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Akční plán rozvoje města na období 2013 - 2016 dle přílohy č.1
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města na období 2012 - 2015 dle přílohy č.2

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
219/14/ZM/2012 Územní studie "Sadská výšina"
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Územní studii "Sadská výšina" dle přílohy

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
220/14/ZM/2012 Územní studie "Polyfunkční zóna Jaktáře"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Územní studii US 5 -"Polyfunkční zóna Jaktáře" dle přílohy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

221/14/ZM/2012 Financování projektu Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. realizaci projektu "Cyklostezka Kunovský les Uh. Hradiště",
2. financování projektu ve výši 12 628 841,- Kč v roce 2014 v rámci oblasti podpory 12.1.3
Bezmotorová doprava Regionálního operačního programu Střední Morava
3. spolufinancování projektu ve výši 3 788 652,30 Kč vlastními zdroji,
4. vyčlenění částky 85 000,- Kč v jednotlivých letech provozu projektu na zajištění udržitelnosti
výstupů projektu.

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
222/14/ZM/2012 Rozbor nákladů na zajištění udržitelnosti projektů Konceptu konverze bývalého
vojenského cvičiště Rochus
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Rozbor nákladů udržitelnosti projektů Konceptu konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
náklady na zajištění udržitelnosti projektu č.1 "Veřejná infrastruktura Parku Rochus rekonstrukce a výstavba komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru muzea,
vybudování amfiteátru s parkovou úpravou okolních ploch" ve výši 238 014,- Kč ročně,
realizovaného v rámci Konceptu konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus.
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
223/14/ZM/2012 Smlouva o spolupráci a spolufinancování udržitelnosti projektů Konceptu
Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování udržitelnosti projektů Konceptu Konverze
bývalého vojenského cvičiště Rochus mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, sídlem
Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště a společností Park Rochus o.p.s., IČ 292 34 387, se
sídlem Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 9Usnesení bylo: PŘIJATO ]
224/14/ZM/2012 FOHA - Návrh na změnu procentuálního podílu přidělené dotace a prodloužení
termínu k vyúčtování
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. změnu bodu 4. usnesení č. 198/13/ZM/2012, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace z Fondu
obnovy historické architektury "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", tak, že tento bod nově zní:

"4. ve výši 100 000,- Kč, tj. 62 % z celkových uznatelných nákladů na opravu čelní zdi č.p. 246,
Velehradská tř., k.ú. Uherské Hradiště vlastníkovi Oblastní charitě Uherské Hradiště, zastoupené
Ing. Jiřím Jakešem".
2. uzavření dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z FOHA č.
06/2012/APR" se změnou:
- procentuálního podílu dotace na celkových nákladech dle položky 1 tohoto usnesení při
dodržení "Pravidel pro poskytování dotací z FOHA" s žadatelem Oblastní charitou Uherské
Hradiště, zastoupenou Ing. Jiřím Jakešem, dle důvodové zprávy
- termínu k předložení příslušných dokladů k vyúčtování dotace do 15.12.2012.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
225/14/ZM/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s
komunálním odpadem
I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
226/14/ZM/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přiloženého
návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
227/14/ZM/2012 Výzva č. 4 pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Uherské Hradiště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
vyhlášení Výzvy č. 4 pro předkládání žádostí o dotaci pro projekty v rámci aktivity 5.2.b)
Integrovaného plánu Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

228/14/ZM/2012 Katalog karet indikátorů Strategického plánu rozvoje města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změny v indikátorech Strategického plánu rozvoje města dle přílohy č.1
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
229/14/ZM/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670 a Zlínským krajem, IČ 70891320, DIČ
CZ70891320, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, dle přiloženého návrhu.
Předmětem dodatku je nahrazení dosavadního znění čl. VII. Způsob úhrady nákladů a platební
podmínky, odst.1 Správa Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Cena
plnění je 94 180 Kč s DPH.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

230/14/ZM/2012 Plán práce Zastupitelstva města na rok 2013
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plán práce zastupitelstva města na rok 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]
231/14/ZM/2012 Podání nabídky ve výběrovém řízení "Prodej objektu bývalého pivovaru
Jarošov"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání nabídky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ve výběrovém řízení, jehož předmětem je
prodej objektu bývalého pivovaru Jarošov dle následujícího seznamu nemovitostí - souboru
staveb pivovaru bez č.p./č.e. vč. pozemků p.č. 164, 165, 171, 172, 173, 174, 725/3, 726/4,
726/14, 726/15, 726/16, 730/1, 732/1, 733/1, 733/2, 733/3, 733/5, 733/6, 733/8, 733/9, 733/10,
733/11, 733/12, 733/13, 733/14, 733/15, 733/16, 733/28, 733/29, 733/31, 733/32, 733/33, 733/34,
733/36, 733/37, 733/38, 733/39, 733/40, 733/41, 733/42, 733/43, 733/45, 733/46, 733/48, 733/49,
742/4, 742/6, 742/7, 1683/10, 1683/11, 1683/22 a příslušenství, a to vše zapsáno u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště zapsaných na LV 31 ve vlastnictví společnosti Heineken Česká republika, a.s., se sídlem
U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 451 48 066, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 1515.

II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Uherské Hradiště, pana Květoslava Tichavského, k podání nabídky ve výběrovém
řízení, jehož předmětem je prodej objektu bývalého pivovaru Jarošov dle předchozího bodu, k
realizaci úkonů spojených s podáním nabídky a případné účasti na elektronické aukci dle
podmínek přiložené výzvy k podání nabídek.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Květoslav Tichavský
starosta města

Ing. Stanislav Blaha
místostarosta města

