PŘEHLED USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 18.4.2016

143/12/ZM/2016 Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské
Hradiště
I. schvaluje
program 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště.

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
144/12/ZM/2016 Složení návrhové komise
I. schvaluje
složení návrhové komise:
Předseda: Ing. Jaroslav Zatloukal
Členové: Ing. Hana Doupovcová
PhDr. Rostislav Prchlík
JUDr. Dana Šilhavíková
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
145/12/ZM/2016 Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016
I. schvaluje
oddělené hlasování bodů II. 1 a II. 2 dle návrhu Ing. Antonína Sedi.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
146/12/ZM/2016 Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016
I. schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 04/2016 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2016
má tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 1.

2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]
147/12/ZM/2016 Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016
I. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 03/2016 provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské
Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
II. schvaluje
1. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 14.10.2015 mezi městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, a FC
Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem Uherské Hradiště, Stonky 566, a to dle přílohy. Dodatek
spočívá ve změně termínu splátky.
2. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 7510003200037 ze dne 19. 1.
2004, mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, jako dlužníkem, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, jako věřitelem, ve znění dle přílohy. Dodatek spočívá ve
změně úrokové sazby.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]
148/12/ZM/2016 Záměry města
I. schvaluje
1. vrácení části nájemného ve výši 77 954,33 Kč dle Nájemní smlouvy č. 2011/770/SMM
společnosti GASYS s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ 269 67 511.
2. Převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 796/25 o výměře
55 m2 (dle GP č. 908-22/2016 ze dne 04.04.2016 nově vzniklý pozemek p. č. 796/63 o celkové
výměře 55 m2) v k.ú. Sady, paní Z. D. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ; za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
(správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku,
náklady na vypracování geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí kupující.
3. Nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 59 o výměře 3
m2 (dle GP č. 904-12/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 924 o celkové výměře 3 m2) v k.ú.
Sady, od Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště-Sady, Solná cesta 41, 686 01 Uherské
Hradiště - Sady, IČ 484 89 034; za kupní cenu 855 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s

převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou
známku, náklady na vypracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471.
4. Převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní st. p. č. 598/1 o výměře
31 m2 (dle GP č. 2235-15/2016 nově vzniklý pozemek st. p. č. 598/3 o celkové výměře 31 m2)
v k.ú. Uherské Hradiště, společnosti HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., třída Tomáše Bati 764,
763 02 Zlín, Prštné, IČ 255 11 181; za kupní cenu 3 500 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známku, náklady na zpracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí)
uhradí kupující a s tím, že uzavřením kupní smlouvy se ruší v celém rozsahu Smlouva o
budoucí směnné smlouvě č. 2010/1070/SMM ze dne 03.12.2010.
5. Změnu zástupce města v Honebním společenstvu Jarošov z pana Ing. K. F. ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na pana Ing. J. K., Ph.D. ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
6. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene), týkající se stavby "Převedení
odpadních vod z místních částí Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště", a to umístění
výtlačného kanalizačního řadu a metropolitní sítě na části pozemku p. č. 568/3 v k.ú. Sady, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 888-325/2015, dle přiloženého návrhu smlouvy v
důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
149/12/ZM/2016 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci
I. schvaluje
1. výstavbu nemovité věci "Rozvoj metropolitní sítě v k.ú. Mařatice" do vlastnictví města
Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem
Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 1")
2. výstavbu nemovité věci "Uherské Hradiště, bezbariérová trasa, úsek Na Stavidle - autobusové
nádraží" do vlastnictví města Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí
vlastnického práva městem Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 2")
3. výstavbu nemovité věci "ZŠ UNESCO - rekonstrukce oplocení" do vlastnictví města Uherské
Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem Uherské
Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 3")
4. výstavbu nemovité věci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Jordán" do vlastnictví města
Uherské Hradiště dle důvodové zprávy tohoto usnesení a nabytí vlastnického práva městem
Uherské Hradiště na základě této výstavby (dále jen "Výstavba 4")
II. ukládá

1. Radě města
1.1. zajistit provedení "Výstavby 1", realizace zakázky
Termín: 31.12.2016
2. Radě města
2.1. zajistit provedení "Výstavby 2", realizace zakázky
Termín: 31.12.2020
3. Radě města
3.1. zajistit provedení "Výstavby 3", realizace zakázky
Termín: 31.12.2018
4. Radě města
4.1. zajistit provedení "Výstavby 4", realizace zakázky
Termín: 31.10.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
150/12/ZM/2016 Generel dopravy
I. schvaluje
Generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice dle návrhu v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
151/12/ZM/2016 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti
I. schvaluje
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 2.500 tis. Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách č. 805003, 805004, 805005
a 805007 majících rovněž charakter městské autobusové dopravy, tj. k plnému pokrytí
prokazatelné ztráty z jejich provozu v roce 2016, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu
v příloze.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
152/12/ZM/2016 Změna usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný
I. mění
usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný ze dne 15.6.2015 znějící: Zastupitelstvo města ukládá
starostovi města pravidelně informovat zástupce jednotlivých politických stran a hnutí
zastoupených v zastupitelstvu města o dění v obchodních společnostech s majetkovou účastí
města,
a to tak, že toto nově zní:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města pravidelně informovat zástupce jednotlivých
politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města o dění v obchodních
společnostech s majetkovou účastí města, a to konkrétně o takových skutečnostech, které je
možné dle platné legislativy poskytnout.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 12Usnesení bylo: PŘIJATO ]
153/12/ZM/2016 Navýšení členského příspěvku v Mikroregionu Dolní Poolšaví
I. schvaluje
navýšení členského příspěvku Mikroregionu Dolní Poolšaví od roku 2016 na částku 30
Kč/obyvatel.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
154/12/ZM/2016 Udělení Ceny Vladimíra Boučka
I. uděluje
1. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby panu Tomáši
Marečkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za práci s přírodními pletivy, pletení z proutí a pedigu.
2. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Marii Bilíkové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za práci z kukuřičného šustí - tkané výroby, panenky ze šustí.
3. čestné uznání panu Václavu Foltýnovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za celoživotní tvůrčí přínos
a popularizaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce se dřevem.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
155/12/ZM/2016 Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve
Zpravodaji města Uherské Hradiště
I. zrušuje
Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města
Uherské Hradiště vydaná dne 16. června 2014 usnesením zastupitelstva
města č. 373/22/ZM/2014
II. vydává
Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města
Uherské Hradiště s účinností od 18. 4. 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]

156/12/ZM/2016 Návrh člena do dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
I. navrhuje
Ing. Ladislava Šupku,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště jako zástupce
města Uherské Hradiště v její dozorčí radě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 9Usnesení bylo: PŘIJATO ]
157/12/ZM/2016 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 9.2. - 22.3.2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta města

