PŘEHLED USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 17.6.2013

268/17/ZM/2013 Zpráva o činnosti Rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
269/17/ZM/2013 Závěrečný účet města za rok 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 10/2012, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Rozpočtové opatření č. 11/2012, provedené ekonomickým odborem k 31.12.2012 dle podmínek
stanovených zastupitelstvem města.
3. Informaci o odepsání 136 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se přenesené působnosti,
v celkovém objemu 352 205,98 Kč.
II. Zastupitelstvo města souhlasí
1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za rok 2012, a to bez výhrad.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2012 a účetní závěrku města k 31.12.2012.
2. Odepsání 9 kusů nedobytných pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém
objemu 168 804,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
270/17/ZM/2013 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2013
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]
271/17/ZM/2013/1 Rozpočtové opatření města č. 03/2013 a 04/2013
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Uzavření smlouvy o půjčce Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu,
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště, na refinancování půjčky z rozpočtu města Uherské
Hradiště ze dne 12.11.2009, určené na projekt "Realizace propagační kampaně a marketingu

produktů turistické oblasti Slovácko" ve výši 2 600 tis. Kč ve znění dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
271/17/ZM/2013/2 Rozpočtové opatření města č. 03/2013 a 04/2013
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 03/2013, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 04/2013 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2013 má
tuto skladbu:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Financování bude vypořádáno těmito položkami:
a) změnou stavu dlouhodobých půjček města
b) snížením finančních prostředků města o částku
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši

656 490,6 tis. Kč
734 150,1 tis. Kč
77 659,5 tis. Kč

-39 492,6 tis. Kč
77 152,1 tis. Kč
40 000,0 tis. Kč

2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
272/17/ZM/2013 Humanitární pomoc oblastem postiženým záplavami v červnu 2013
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 05/2013 spočívající ve snížení rozpočtové rezervy o 234 tis. Kč a zvýšení
výdajů na nákup vysoušečů ve výši 234 tis. Kč určených na pomoc městu Písek.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
městu Písek, IČ 002 49 998, poskytnutí věcného daru pěti kusů vysoušečů v hodnotě 234 tis. Kč
za účelem pomoci odstranění škod způsobených záplavami v červnu 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
273/17/ZM/2013/1 Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Českou republikou, příslušnost hospodaření s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, IČ 697 97 111; dle přiloženého návrhu souhlasného prohlášení v důvodové zprávě
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5Usnesení bylo: PŘIJATO ]

273/17/ZM/2013/2 Záměry města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. převod pozemku st. p. č. 2334 o celkové výměře 3 m2 v k. ú. Mařatice, do podílového
spoluvlastnictví paní Taťány Chovancové (podíl id. 4/12), Ing. Michala Chovance (podíl id. 1/12),
Ing. Miroslava Chovance (podíl id. 1/12) a paní Marie Skuciusové (podíl id. 1/2); za kupní cenu
ve výši 400 Kč/m2
2. převod části pozemku původní p. č. 544/116 o výměře 33 m2 (dle GP č. 2025-350/2012 nově
vzniklá st. p. č. 2839 o celkové výměře 33 m2) v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400; za kupní cenu
ve výši 1.000 Kč/m2
3. prominutí úroků ve výši 79.438,79 Kč z dlužné částky na nájemném z nebytových prostor
v budově č. p. 24, ulice Nádražní, Uherské Hradiště; žadatelka: Hana Chladová
4. nabytí části pozemku původní p. č. 1259/10 o výměře 95 m2 (dle GP č. 1864-59/2010 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 1259/10 o celkové výměře 95 m2) v k. ú. Uherské Hradiště od
Ing. Miloslava Petra; za celkovou kupní cenu 30.000 Kč s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí Ing. Miloslav Petr a náklady spojené s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště
5. převod pozemku p. č. 841/1 o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Ing.
Haně Blahové; za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2
6. členství města Uherské Hradiště v Honebním společenstvu Staré Město a v Honebním
společenstvu Kunovice a jmenování zástupce v Honebním společenstvu Staré Město, a to pana
Mgr. Vratislava Brokla a zástupce v Honebním společenstvu Kunovice, a to Ing. et Ing. Stanislava
Křenka
7. převod části pozemku původní p. č. 237/2 o výměře 42 m2 (dle GP č. 764-15/2013 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 237/2 o celkové výměře 42 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, do podílového spoluvlastnictví pana Petra Juráska (podíl id. 1/3), Mgr. Ladislavy
Švehlové (podíl id. 1/3), paní Jindry Vařachové, DiS (podíl id. 1/3); za celkovou kupní cenu ve
výši 35.017 Kč; kupující uhradí náklady na vypracování GP v poměrné výši tj. v částce 2.733 Kč
8. převod části pozemku původní p. č. 235 o výměře 76 m2 (dle GP č. 764-15/2013 nově vzniklá
p. č. 235/1 o celkové výměře 76 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti Rodinná
lékárna s. r. o., Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 269 36 089; za celkovou kupní cenu
ve výši 46.859 Kč; kupující uhradí náklady na vypracování GP v poměrné výši tj. v částce 2.733
Kč
9. směnu části pozemku původní p. č. 1259/8 o výměře 189 m2 (dle GP č. 2053-16/2013 nově
vzniklá p. č. 1259/21 o celkové výměře 189 m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za pozemek
p. č. 1259/7 o celkové výměře 342 m2 v k. ú. Uherské Hradiště v podílovém spoluvlastnictví paní
Ivony Huňkové (podíl id. 1/2) a pana Marka Jindry (podíl id. 1/2); bez doplatku s tím, že město
Uherské Hradiště uhradí náklady na vypracování GP a náklady spojené s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
10. směnu částí pozemků původní p. č. 372/1 o výměře 30 m2 (dle GP č. 2416-18/2013 nově
vzniklá p. č. 372/3 o celkové výměře 30 m2) v k. ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část pozemku
původní p. č. 373/2 o výměře 30 m2 (dle GP č. 2416-18/2013 nově vzniklá p. č. 373/4 o celkové
výměře 30 m2) v k. ú. Mařatice ve vlastnictví společnosti CFA + H s. r. o., Vésky 145, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 645 10 492; bez doplatku s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady
na vypracování GP a náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí

11. převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 35/1, části pozemku původní st. p. č. 35/1 o
výměře 257 m2 (dle GP č. 2060-19/2013 nově vzniklá stavební parcela rovněž označena č. 35/1 o
celkové výměře 257 m2) a části pozemku původní p. č. 44/1 o výměře 53 m2 (dle GP č. 206019/2013 nově vzniklá parcela rovněž označena č. 44/1 o celkové výměře 53 m2), vše v k. ú.
Uherské Hradiště, a to s Podmínkami pro převod nemovitosti č. p. 23 v ul. Nádražní, které jsou
uvedeny v důvodové zprávě, společnosti Domidea s. r. o., Mariánské náměstí 62, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 015 73 411; za celkovou kupní cenu 4.500.000 Kč a s podmínkou uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění rozvaděče, HDPE
trubky a optického kabelu v budově č. p. 23, ulice Nádražní, Uherské Hradiště, včetně práva
průchodu po budově za účelem umístění, provozování, údržby, oprav výše specifikovaných
zařízení, s dobou trvání věcného břemene po dobu umístění rozvaděče, HDPE trubky a optického
kabelu v budově č. p. 23, ulice Nádražní, Uherské Hradiště, pro oprávněného město Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471; povinný: společnost
Domidea s. r. o., Mariánské náměstí 62, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 015 73 411; věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně
12. převod pozemku p. č. 223/3 o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, a to
s Podmínkami pro dostavbu bloku v lokalitě Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště, které jsou
uvedeny v důvodové zprávě, společnosti TRADIX REALIZACE s. r. o., Huštěnovská 2004, 686
03 Staré Město, IČ 291 88 253; za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 a s podmínkou uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a
průjezdu pro veřejnost z místní komunikace v ulici Dukelských Hrdinů do vnitrobloku přes část
pozemku p. č. 223/3 v k. ú. Uherské Hradiště o minimálních světlých rozměrech: šířka 3,6 m a
výška 3,9 m, s dobou trvání věcného břemene po dobu životnosti novostavby na pozemku p. č.
223/3 v k. ú. Uherské Hradiště, pro budoucího oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471; budoucí povinný: TRADIX REALIZACE s.
r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ 291 88 253; věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně
13. nabytí částí pozemku p. č. 3164/16 v k. ú. Mařatice od společnosti Bydlení - Kasárna s. r. o.,
Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840; za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč;
dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
14. nabytí stavby ostatní komunikace, zpevněných ploch, chodníků, vjezdů do garáží, parkovacích
stání, veřejného osvětlení atp., vše v k. ú. Mařatice od společnosti Bydlení - Kasárna s. r. o.,
Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 72 840; za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč;
dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
15. převod pozemku p. č. 348/248 o celkové výměře 213 m2 a částí pozemků původní p. č.
348/198 o výměře 8 m2 (dle GP č. 2408-17/2013 nově vzniklá p. č. 348/267 o celkové výměře 8
m2), původní p. č. 348/249 o výměře 8 m2 (dle GP č. 2408-17/2013 nově vzniklá p. č. 348/266 o
celkové výměře 8 m2) a původní p. č. 3164/73 o výměře 3 659 m2 (dle GP č. 2408-17/2013 nově
vzniklá p.č. 3164/120 o celkové výměře 3 659 m2), vše v k. ú. Mařatice, a to s Podmínkami pro
převod pozemku a částí pozemků v k. ú. Mařatice pro 6 RD, ulice Pastýrna uvedenými
v důvodové zprávě, manželům Kateřině a Mgr. Pavlu Zlomkovým; za kupní cenu ve výši 601
Kč/m2 a za předpokladu nabytí pozemků p. č. 359/1 a p. č. 348/196, oba v k. ú. Mařatice do
vlastnictví manželů Kateřiny a Mgr. Pavla Zlomkových (popř. zajištění přístupu na pozemky p. č.
359/1 a p. č. 348/196, oba v k. ú. Mařatice zřízením věcného břemene), a to nejpozději do
31.12.2013 s tím, že náklady na vypracování GP č. 2408-17/2013 a náklady spojené s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí manželé Kateřina a Mgr. Pavel
Zlomkovi

16. budoucí směnu části pozemku p. č. 3013/25 o výměře cca 960 m2 v k. ú. Mařatice
v podílovém spoluvlastnictví PhDr. Jany Fornůskové (podíl id. 1/2) a paní Zdeňky Sitové (podíl
id. 1/2), za části pozemků p. č. 3013/24 o výměře cca 166 m2, p. č. 3013/26 o výměře cca 275 m2,
p. č. 3013/27 o výměře cca 169 m2, p. č. 3013/28 o výměře cca 170 m2 a p. č. 3013/29 o výměře
cca 180 m2, celkem o výměře cca 960 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a následné uzavření
směnné smlouvy; za předpokladu nabytí částí pozemků p. č. 3013/24 a p. č. 3013/30 do
vlastnictví města Uherské Hradiště, a to nejpozději do 31.12.2018; bez doplatku s tím, že veškeré
náklady spojené se směnou uhradí město Uherské Hradiště
17. budoucí směnu pozemku p. č. 1809/15 o celkové výměře 3 135 m2 v k. ú. Mařatice ve
vlastnictví paní Ludmily Jurčíkové, za části pozemků původní p. č. 3013/24 o výměře cca 193
m2, p. č. 3013/25 o výměře cca 207 m2, p. č. 3013/26 o výměře cca 294 m2, p. č. 3013/27 o
výměře cca 174 m2, p. č. 3013/28 o výměře cca 153 m2 a p. č. 3013/29 o výměře cca 181 m2,
celkem o výměře cca 1 202 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a následné uzavření směnné
smlouvy; za předpokladu nabytí částí pozemků p. č. 3013/24, p. č. 3013/30 a p. č. 3013/25 do
vlastnictví města Uherské Hradiště, a to nejpozději do 31.12.2018; s doplatkem ve výši 1.500
Kč/za každý m2 převáděných městských pozemků převyšující výměru 700 m2 ve prospěch města
Uherské Hradiště s tím, že veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Uherské Hradiště
II. Zastupitelstvo města neschvaluje ke zveřejnění
1. převod bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště v bytovém domě č. p. 432, ul. Štefánikova,
Uherské Hradiště
III. 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
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
274/17/ZM/2013 Vyhodnocení záměrů na převod bytů za tržní cenu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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,
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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3519/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.
855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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; s manžely Zbyňkem a Janou Tomečkovými, za kupní cenu 555.000,- Kč
2. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
2904/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.

855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s:
1. Miroslavem Drápalem, za kupní cenu 455.000,- Kč.
2. Tomášem Hlaváčkem, , za kupní cenu 451.100 Kč
3. Manžely Monikou a Jindřichem Plevákovými, za kupní cenu 451.000 Kč.
3. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
5710/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.
855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s manžely Stanislavou a Pavlem Tomaštíkovými, za
kupní cenu 766.000,- Kč.
4. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č.
506/03 o velikosti 1+1 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře
35,45 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3545/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.
855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti
3545/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st.
p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště; s manžely Stanislavou a Pavlem Tomaštíkovými, za kupní cenu 551.000,- Kč.
5. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
3555/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.
855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s Jaroslavou Krejčiříkovou, za kupní cenu 550.000 Kč.
6. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti
2908/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č.
855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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, s manžely Zbyňkem a Janou Tomečkovými, za kupní
cenu 455.000,- Kč
7. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č.
730/4 o velikosti 2+1 ( 2 pokoje, předsíň, kuchyň, koupelna, WC, sklepní kóje), umístěného ve II.
NP, v domě č.p. 730, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, na pozemku st.p.č. 927 o výměře 331 m2
a spoluvlastnického podílu o velikosti 5750/70058 na společných částech budovy č.p. 730 na
pozemku st.p.č. 927 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5750/70058 na pozemku st.p.č. 927 o
výměře 331 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště, ; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, s:
1. Petrou Karlíkovou, za kupní cenu 880.000 Kč.
2. Manžely Monikou a Jindřichem Plevákovými, za kupní cenu 863.000 Kč.
8. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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 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 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 3202/244676 na společných částech budovy č.p. 991, 992 a 993 na pozemcích
st. p.č. 1255, st. p.č. 1254, st. p.č. 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; s manžely Renátou a Pavlem
Kokoruďovými, , za kupní cenu 600.100,- Kč.
9. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu
č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 m2, umístěného ve III. NP domu č. p. 769, ul.
Mojmírova, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na společných
částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na pozemku st. p. č. 1604/3 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 o výměře 167 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí
činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; s:
1. Bc. Janem Klimkem, za kupní cenu 891.900,- Kč.
2. Bc. Petrou Karlíkovou, za kupní cenu 869.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 na společných částech budovy č.p.
503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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 (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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504,
505 a 506 na pozemcíchst. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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. 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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504,
505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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.
4. 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, 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 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na společných částech budovy č.p.
503, 504, 505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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.
5. Nehodnocení záměru města 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; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž
minimální nabídka musí činit 850.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu
nepodání žádné nabídky.
6. 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, 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
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2897/194507 na společných částech budovy č.p. 503, 504,
505 a 506 na pozemcích st. p.č. 855/10, st. p.č. 855/11, st. p.č. 855/12, st. p.č. 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 550.000 Kč; z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
275/17/ZM/2013 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Svatováclavská
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,
příspěvková organizace, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009, dodatku č. 2 ze dne 5.12.2011
a dodatku č. 3 ze dne 15. 4.2013, jímž se vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny po provedení
změny, která se týká doplnění dalšího místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55.

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
276/17/ZM/2013 Názvosloví veřejných prostranství
I. Zastupitelstvo města schvaluje název veřejného prostranství
1. "Výšina sv. Metoděje" v lokalitě Sady - Špitálky, k.ú. Sady
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
277/17/ZM/2013 Územní studie "US1 - Sídliště Štěpnice"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Územní studii "US1 - Sídliště Štěpnice" ve variantě č. IV. bez systému zpoplatnění
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3Usnesení bylo: PŘIJATO ]
278/17/ZM/2013 Územní studie "US10 - Mařatice - Vyhlídka - I. etapa"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Územní studii "US10 - Mařatice - Vyhlídka - I. etapa".
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
279/17/ZM/2013 Asociace měst pro cyklisty
I. Zastupitelstvo města schvaluje
aktivní členství města Uherského Hradiště v Asociaci měst pro cyklisty dle předloženého
materiálu.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření zakládací smlouvy Asociace měst pro cyklisty dle předloženého návrhu.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
stanovy Asociace měst pro cyklisty dle předloženého návrhu.
IV. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostu města Uherského Hradiště plnícího úkoly vyplývající z činností v oblasti dopravy
k zastupování města Uh. Hradiště v orgánech Asociaci měst pro cyklisty a k jednáním za město
Uherské Hradiště v období mezi založením a vznikem Asociace měst pro cyklisty.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
280/17/ZM/2013 Petice ve věci výstavby dětského hřiště v areálu bývalých kasáren
I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplněnou odpověď starosty města na petici "Veřejné dětské hřiště v areálu bývalých kasáren" dle
přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Květoslav Tichavský
starosta města

Ing. Stanislav Blaha
místostarosta města

