PŘEHLED USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 9.12.2013

307/19/ZM/2013 Zpráva o činnosti Rady města
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
308/19/ZM/2013 Plnění rozpočtu města za leden až září 2013
I. bere na vědomí
plnění rozpočtu města za leden až září 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5Usnesení bylo: PŘIJATO ]
309/19/ZM/2013 Rozpočtové opatření města č. 08/2013 a 09/2013
I. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 08/2013, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
II. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 09/2013 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2013
má tuto skladbu: viz příloha č. 1
2. Uzavření dodatku smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242 k Rámcové
smlouvě o obchodování na finančním trhu, uzavřené dne 22.6.2010, ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.
3. Uzavření smlouvy se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci
Uherské Hradiště, IČ 16361130, U Moravy 915, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí
investiční dotace ve výši 30 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s dostavbou
klubovny u řeky Moravy. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2013, vyúčtování dotace bude provedeno do 31.12.2014.
4. Uzavření smlouvy s Gymnáziem Uherské Hradiště, IČ 60371684, Velehradská třída 218, 686
01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč, účelově určené na
úhradu nákladů spojených s projektem organizovaným Megina-Gymnasium Mayen o
budoucnosti Evropy. Prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2013.

III. souhlasí
1. Se zachováním pořadí zápisu zástavního práva pro město Uherské Hradiště na příslušném
listu vlastnictví tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č.
2/2012, uzavřené dne 22. 2. 2012 mezi městem Uherské Hradiště a Pavlínou a Bc. Janem
Jagošovými k zajištění peněžité pohledávky města vzniklé ze smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje
bydlení. Tzn., že na prvním místě bude zápis zástavního práva ve prospěch Raiffeisen, stavební
spořitelny a.s., IČ: 49241257 se sídlem Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha a na druhém
místě zástavní právo pro město Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem 686 70 Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 9Usnesení bylo: PŘIJATO ]
310/19/ZM/2013 Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019
I. schvaluje
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2014 takto: viz příloha č. 1
2. Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2015 až 2019 takto: viz příloha č. 2
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 pro radu města ve
znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
5. Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště,
platný od 1.1.2014.
6. Vzdání se práva/prominutí pohledávky u 6 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti,
v celkovém objemu 117 192,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
7. Uzavření smlouvy s právnickou osobou 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 2014.
8. Uzavření smlouvy s právnickou osobou 1. FC SLOVÁCKO, a.s., IČ 25597493, Městský
fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 5 300 000,- Kč na sportovní činnost mládeže, a to konkrétně :
a) 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),
b) na dopravu na tréninky, na dopravu na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na
soustředěních,
c) na mzdové prostředky trenérů mládeže,
d) na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.
9. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, občanské
sdružení, IČ 48505803, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 76 000,- Kč, určené na provozní náklady (tj. energie, opravy,
údržbu a revize) sportovního areálu v Jarošově ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. Prostředky
budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.

10. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Staroměští šohajíci, občanské sdružení, IČ
22739050, Klukova 830, 686 03 Staré Město, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200
000,- Kč, určené na realizaci projektu "Slovácké léto v Uherském Hradišti". Prostředky budou
poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
11. Uzavření smlouvy se společností Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, Studentské nám. 1531,
Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 861 900,- 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
2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
12. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, 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 až před termínem konání akce za dodržení
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
13. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, Na Krajině 44, 686
01 Uherské Hradiště - Vésky, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 897 600,- Kč, určené na
provozní náklady organizace v roce 2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem
konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
14. Uzavření smlouvy se sdružením Sbor dobrovolných hasičů Vésky, IČ 62833057, Šromova
137, 68601 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč, určené na
zabezpečení hasičské soutěže "O pohár starosty města". Prostředky budou poskytnuty až před
termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro
rok 2014.
15. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Universita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 708 83 521,
nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 19 600,- Kč na
úhradu nákladů spojených s udělením ceny "Salvator". Prostředky budou poskytnuty až před
termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro
rok 2014.
16. Uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 200 000,- Kč, účelově určené na realizaci katalogu k výročí manželů Vaculkových.
Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové
smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
17. Uzavření smlouvy s občanský sdružením, Balon Klub Aerotechnik, IČ 62830538, 686 04
Kunovice, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově určené na úhradu
nákladů spojených s pořízením ceny pro vítěze v soutěži "Balonový festival", konané v roce
2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
II. stanovuje
1. Pro rok 2014 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.
III. 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. bere na vědomí
1. Informaci o stavu žádostí u dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště uvedenou
v příloze důvodové zprávy.
2. Informaci o jednostranném upuštění od vymáhání u 1 pohledávky v samostatné působnosti
v částce 26 736,- Kč.
3. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 201 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém
objemu 335 058,96 Kč.
V. ukládá
1. Radě města
1.1. Realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 v platném znění.
Termín: 31.12.2014
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10Usnesení bylo: PŘIJATO ]
311/19/ZM/2013 Pravidla peněžních fondů
I. schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení

dle přílohy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
312/19/ZM/2013 Záměry města
I. schvaluje
1. převod pozemku st. p. č. 1787 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Mileně
Sedlačíkové; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
2. nabytí části pozemku původní p. č. 67/7 o výměře 59 m2 (dle GP č. 777-86/2013 nově
vzniklá p. č. 67/8 o celkové výměře 59 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů
Jiřího a Jarmily Kolajových; za kupní cenu ve výši 357,30 Kč/m2; za předpokladu odstranění
zástavního práva smluvního z části pozemku původní p. č. 67/7 o výměře 59 m2 (dle GP č. 77786/2013 nově vzniklá p. č. 67/8 o celkové výměře 59 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
3. převod části pozemku původní p. č. 2073/1 o výměře 18 m2 (dle GP č. 2451-289/2013 nově
vzniklá st. p. č. 2347 o celkové výměře 18 m2) v k. ú. Mařatice, 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
4. nabytí pozemků p. č. 1637/1 o celkové výměře 54 m2, p. č. 1637/2 o celkové výměře 34 m2,
p. č. 1637/3 o celkové výměře 295 m2 a p. č. 1637/4 o celkové výměře 545 m2, vše o celkové
výměře 928 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od České republiky, právo hospodařit

s majetkem státu Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6, IČ 000
00 205; dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
5. nabytí chráničky HDPE v celkové délce 1 156 bm položené podél komunikačního vedení
vymezeného rozsahem věcného břemene v GP č. 2035-411520/2013, v k. ú. Uherské Hradiště,
od společnosti Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233; za
celkovou kupní cenu 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
6. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2013/0662/SMM uzavřené dne
23.09.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471 (vlastník pozemku) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 292 43 548 (stavebník), jejímž předmětem je založení práva stavebníka
provést stavbu "Svah Rochus-příjezdová komunikace a záchytné parkoviště" na částech
pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; dle
přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě
7. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2013/0661/SMM uzavřené dne 23.09.2013 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
(prodávající) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292
43 548 (kupující), jejímž předmětem je převod pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2, vše
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; dle přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě
8. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2013/0660/SMM uzavřené
dne 23.09.2013 mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 002 91 471 (budoucí kupující) a společností Svah Rochus, o. p. s., Drahy 406, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 292 43 548 (budoucí prodávající), jejímž předmětem je budoucí převod
stavby komunikace včetně opěrných zídek, záchytného parkoviště a inženýrských sítí
vybudovaných na částech pozemků p. č. 458, p. č. 459 a p. č. 460/2, vše v k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště; dle přiloženého návrhu dodatku v důvodové zprávě
9. změnu usnesení ZM č. 254/16/ZM/2013/2 ze dne 15.04.2013 v odst. I. v bodě 8., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
uzavření Budoucí kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru
1, 270 53 Krušovice, IČ 451 48 066, týkající se nabytí pozemků p. č. 328/2 o celkové výměře
205 m2, p. č. 869/1 o celkové výměře 950 m2, p. č. 869/4 o celkové výměře 85 m2, p. č. 869/7
o celkové výměře 682 m2, p. č. 869/8 o celkové výměře 72 m2, p. č. 869/9 o celkové výměře
547 m2, p. č. 869/10 o celkové výměře 341 m2, p. č. 869/11 o celkové výměře 134 m2, p. č.
869/12 o celkové výměře 2 m2 a p. č. 870 o celkové výměře 83 m2, vše o celkové výměře 3 101
m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště; za
celkovou kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč a s podmínkou, že kupní smlouva bude uzavřena až
po vyřešení exekuce, kterou jsou tyto pozemky zatíženy
nové znění:
ZM schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru 1,
270 53 Krušovice, IČ 451 48 066, týkající se nabytí pozemků p. č. 328/2 o celkové výměře 205

m2, p. č. 869/1 o celkové výměře 950 m2, p. č. 869/4 o celkové výměře 85 m2, p. č. 869/7 o
celkové výměře 682 m2, p. č. 869/8 o celkové výměře 72 m2, p. č. 869/9 o celkové výměře 547
m2, p. č. 869/10 o celkové výměře 341 m2, p. č. 869/11 o celkové výměře 134 m2, p. č. 869/12
o celkové výměře 2 m2 a p. č. 870 o celkové výměře 83 m2, vše o celkové výměře 3 101 m2,
vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště; za celkovou
kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč; dle přiloženého návrhu kupní smlouvy v důvodové zprávě
10. nabytí části pozemku původní p. č. 979/4 o výměře 19 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/11 o celkové výměře 19 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana
Petra Kaňovského; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí
náklady na vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
11. nabytí části pozemku původní p. č. 979/3 o výměře 52 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/10 o celkové výměře 52 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana
Zdeňka Medka; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí
náklady na vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek pro
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
12. nabytí částí pozemků původní p. č. 979/7 o výměře 65 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově
vzniklá p. č. 979/14 o celkové výměře 65 m2), původní p. č. 979/6 o výměře 17 m2 (dle GP č.
753-37/2013 nově vzniklá p. č. 979/13 o celkové výměře 17 m2), původní p. č. 979/5 o výměře
17 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově vzniklá p. č. 979/12 o celkové výměře 17 m2) a původní p.
č. 1598/1 o výměře 12 m2 (dle GP č. 753-37/2013 nově vzniklá p. č. 1598/7 o celkové výměře
12 m2), vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů Miroslava a Lenky Kaňovských;
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na
vypracování GP, náklady na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
13. nabytí id. 2/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od
pana Josefa Hanáčka, id. 1/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Uherské
Hradiště od pana Martina Hanáčka, id. 1/12 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216 m2 v k.
ú. Uherské Hradiště od pana Petra Hanáčka, id. 1/2 pozemku p. č. 753/1 o celkové výměře 216
m2 v k. ú. Uherské Hradiště od paní Boženy Masaříkové id. 1/6 pozemku p. č. 753/1 o celkové
výměře 216 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od paní Marie Turčinové; za kupní cenu ve výši 500
Kč/m2 s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy a
správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
14. převod pozemku st. p. č. 1689/7 o celkové výměře 19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu
Jiřímu Horákovi; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
15. převod pozemku st. p. č. 1689/4 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Uherské Hradiště,
manželům Jiřímu a Marii Horákovým, ; za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2
16. nabytí části pozemku původní p. č. 3884/2 o výměře 42 m2 (dle GP č. 3017-47/2013 nově
vzniklá p. č. 3884/30 o celkové výměře 42 m2) v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, IČ 708 90 013; za tržní cenu dle aktuálního znaleckého posudku v době převodu
dodaného Povodím Moravy, s. p. s tím, že město Uherské Hradiště uhradí náklady na
vypracování GP, ZP a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
(kolkovou známku)
17. převod částí pozemků původní p. č. 858/104 o výměře 44 m2 (dle GP č. 2497-45/2013 se
jedná o díl "d" o výměře 44 m2) a původní p. č. 859/11 o výměře 17 m2 (dle GP č. 249745/2013 se jedná o díl "e" o výměře 17 m2), sloučením dílů "d" a "e" vznikla parcela rovněž
označena č. 859/11 o celkové výměře 61 m2, vše v k. ú. Mařatice, manželům Jaroslavu a
Jarmile Hruškovým; za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2

18. převod části pozemku původní p. č. 858/104 o výměře 50 m2 (dle GP č. 2497-45/2013 nově
vzniklá parcela rovněž označena č. 858/104 o celkové výměře 50 m2) v k. ú. Mařatice,
manželům MVDr. Ludvíku Sladkému a Evě Sladké; za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2
19. převod částí pozemků původní p. č. 800/380 o výměře 33 m2 (dle GP č. 2481-87/2013 se
jedná o díl "a" o výměře 33 m2) a původní p. č. 862/8 o výměře 44 m2 (dle GP č. 2481-87/2013
se jedná o díl "b" o výměře 44 m2), sloučením dílů "a" a "b" vznikla nová p. č. 800/478 o
celkové výměře 77 m2, vše v k. ú. Mařatice, Ing. Josefu Krupovi; za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2
20. převod části pozemku původní p. č. 436/62 o výměře 169 m2 (dle GP č. 2459-174/2013
nově vzniklá p. č. 436/65 o celkové výměře 143 m2 a nově vzniklá p. č. 436/66 o celkové
výměře 26 m2) v k. ú. Mařatice, Mgr. Michalu Šafářov; za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2
části pozemku původní p. č. 436/62 o výměře 26 m2 (dle GP č. 2459-174/2013 nově vzniklá p.
č. 436/66 o celkové výměře 26 m2) a 220 Kč/m2 části pozemku původní p. č. 436/62 o výměře
143 m2 (dle GP č. 2459-174/2013 nově vzniklá p. č. 436/65 o celkové výměře 143 m2)
21. převod částí pozemku původní p. č. 3015/37 o výměře 69 m2 (dle GP č. 2496-46/2013 nově
vzniklá p. č. 3015/167 o celkové výměře 21 m2 a nově vzniklá p. č. 3015/168 o celkové výměře
48 m2) a části komunikace umístěné na dvou částech pozemku původní p. č. 3015/37 a na
částech pozemků p. č. 3015/129 a p. č. 3016/75 (dle přiložené situace v důvodové zprávě), vše
v k. ú. Mařatice, společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 Libeň, IČ 262 21 276; za celkovou kupní cenu ve výši 281.627 Kč včetně DPH
22. převod části pozemku původní p. č. 3023/71 o výměře 40 m2 (dle GP č. 2549-103-2/2013
nově vzniklá p. č. 3023/148 o celkové výměře 40 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Petře Zemčíkové a
Mgr. Petru Lipovskému ; za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2
II. neschvaluje
1. snížení nájemného ve výši 109.589 Kč za dobu nucené odstávky provozu Aquaparku
v Uherském Hradišti ve dnech 02. - 06.09.2013, na základě Nájemní smlouvy č.
2010/1237/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 12.01.2011 mezi městem Uherské
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Aquaparkem
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 720
63 904
2. prominutí nájemného po dobu posledních 2-3 měsíců roku 2013, na základě Smlouvy o
nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 12.12.2008 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
společností AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ 440 12 373
3. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 05.12.2011 v odst. I. v bodě 15., a to
následovně:
původní znění:
ZM schvaluje
převod pozemku p. č. 715/1 o celkové výměře 659 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 005 67 884; za kupní
cenu ve výši 250 Kč/m2
nové znění:
ZM schvaluje

převod pozemku p. č. 715/1 o celkové výměře 659 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 005 67 884; za kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2
III. bere na vědomí
1. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 611 umístěné na pozemku st. p. č. 802,
pozemku st. p. č. 802 o celkové výměře 183 m2 a pozemku p. č. 90/8 o celkové výměře 103 m2,
vše v k. ú. Uherské Hradiště a budoucí převod pozemku p. č. 90/3 o celkové výměře 158 m2
v k. ú. Uherské Hradiště s podmínkou vyřešení vlastnictví přilehlých garáží a pozemků pod nimi
s jejich majiteli, a to z důvodu dodání nevyhovující nabídky
2. uzavření Dohody o vypořádání dědictví po zemřelé Marii Kovačičové, č. j. 21D 502/201336, ze dne 24.07.2013, kdy práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č.
S-0000238/SMM, ze dne 18.10.2000 k bytu č. 9, v domě č. p. 1257, ulice J. E. Purkyně,
Uherské Hradiště, přechází rovným dílem na: Marii Štěpánovoua Bohumila Kovačiče
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
313/19/ZM/2013 Vyhodnocení záměru na převod bytu
I. schvaluje
1. Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č.
504/02 o velikosti 1+1, 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; s:
1.1. Ondřejem Čechmánkem, , za kupní cenu 450.000,- Kč
1.2 manžely Monikou a Ing. Jindřichem Plevákovými, , za kupní cenu 431.780,Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
314/19/ZM/2013 Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Uherské
Hradiště
I. schvaluje
aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2014 - 2023.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

315/19/ZM/2013 Smlouva o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
I. schvaluje
uzavření smlouvy, včetně příloh mezi Svazem měst a obcí ČR, se sídlem 5. května 1640/65,
140 21 Praha 4, IČ: 63113074, zastoupen panem Jaromírem Jechem a městem Uherské
Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ: 00291471,
zastoupené panem Květoslavem Tichavským, starostou o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností", dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
316/19/ZM/2013 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. vydává
s účinností od 1. 1. 2014 Obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
317/19/ZM/2013 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. vydává
s účinností od 1. 1. 2014 Obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2013 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
318/19/ZM/2013/1 Akční plán rozvoje 2014 - 2017
I. schvaluje
Akční plán rozvoje na období 2014 - 2017.
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 13Usnesení bylo: PŘIJATO ]
318/19/ZM/2013/2 Akční plán rozvoje 2014 - 2017
I. bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje 2013 - 2016 za rok 2013.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
319/19/ZM/2013 Financování projektů revitalizace a využití parku Rochus v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava

I. schvaluje
1. realizaci projektu "Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru
Rochus v Uherském Hradišti",
2. financování projektu ve výši 26 418 105 Kč v letech 2014 a 2015 v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava, podoblast podpory 2.2.1. Fyzická revitalizace území,
3. vlastní zdroje na spolufinancování projektu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
4. vyčlenění částky ve výši 160 tis. Kč/rok na zajištění udržitelnosti projektu.
II. schvaluje
1. realizaci projektu "Využití bývalého vojenského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti pro
kulturně - poznávací formy cestovního ruchu",
2. financování projektu ve výši 14 716 712 Kč v letech 2014 a 2015 v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava, oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby pro
cestovní ruch,
3. vlastní zdroje na spolufinancování projektu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
4. vyčlenění částky ve výši 80 tis. Kč/rok na zajištění udržitelnosti projektu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 12Usnesení bylo: PŘIJATO ]
320/19/ZM/2013 Kreativní město UNESCO
I. schvaluje
zpracování nominační dokumentace pro kandidaturu města Uherské Hradiště na členství v Síti
kreativních měst UNESCO.
II. pověřuje
radu města koordinací prací na zpracování kandidatury města Uherské Hradiště na členství v
Síti kreativních měst UNESCO a jmenováním předsedy a členů Řídícího výboru pro přípravu
kandidatury.
III. ukládá
1. Radě města
1.1. předložit návrh kandidatury města na členství v Síti kreativních měst UNESCO na
následující schůzi zastupitelstva města.
Termín: 10.2.2014
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
321/19/ZM/2013 Výzva k náhradě škody
I. neschvaluje
náhradu požadovanou panem Milanem Vaňkem a paní Miriam Bršlicovou ve výši 5 088 720,Kč za škodu údajně vzniklou v důsledku vydání Územního plánu Uherské Hradiště z roku
2011.

II. pověřuje
místostarostu města Ing. Zdeňka Procházku sdělením rozhodnutí dle předchozího bodu tohoto
usnesení žadatelům.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
322/19/ZM/2013 Dohoda o společném postupu při přípravě a realizaci GENERELU
DOPRAVY souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
I. schvaluje
uzavření Dohody o společném postupu při přípravě a realizaci Generelu dopravy souměstí
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 68670, městem Staré
Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, PSČ 686
03 a městem Kunovice, IČ 0567892, DIČ CZ00567892, se sídlem Staré Město, Náměstí
Svobody 361, PSČ 686 04, a to dle přílohy.
Součástí dohody je závazek města uhradit 67,7 % nákladů na pořízení generelu (cca 1 mil. Kč).
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
323/19/ZM/2013 Plán práce Zastupitelstva města na rok 2014
I. schvaluje
plán práce Zastupitelstva města na rok 2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Květoslav Tichavský
starosta města

Ing. Stanislav Blaha
místostarosta města

