Usnesení z 27. schůze rady města konané dne 30.5.2000
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

změnu svého usnesení č. 259/16 ze dne 19. října 1999 v bodě 7., a to následovně
původní znění:

•

MR doporučuje ke schválení MZ nabytí nemovitého majetku (půdy) od pozemkového fondu ČR
nové znění:

•

MR doporučuje ke schválení MZ nabytí nemovitého majetku (půdy) od pozemkového fondu ČR; jedná se o
následující pozemky:
1.

bezúplatné nabytí: k.ú. Uherské Hradiště: p.č.885/1 – 20.344m2, 885/7 – 6.087, k.ú. Mařatice:
p.č.348/238 – 100 m2 (CTZ)

2.

úplatné nabytí, a to za cenu znaleckého posudku: k.ú. Uherské Hradiště: p.č.64 – 235 m2, 300/67 –
762 (zahradnictví), 341/2 – 255 (zahradnictví), 341/3 – 250 (zahradnictví), 341/4 – 1.427
(zahradnictví), 341/5 – 1.004 (zahradnictví), 341/6 – 796 (zahradnictví), 341/7 – 997 (zahradnictví),
346/1 – 675, 358/6 – 82, 358/10 – 1.668, 384 – 864, 385/1 – 202, 385/2 – 238, 814/2 – 1.299,
820/3 – 1.833, 841 – 81, 1274 – 469, 1424/3 – 412, k.ú. Mařatice: p.č.3000/139 – 29 m2 (garáže
Východ), 515/2 (PK) - 905 (garáže Východ), 515/1 (PK) – 1.724 (garáže Východ), 65 (PK) – 1.713
(Jaktáře)

•

podmínky pro přijetí občanů do domu s pečovatelskou službou

•

plán práce městské rady na 2. pololetí 2000

•

výsledky výběrových řízení provedených odborem investic na základě § 49a zákona č. 199/94 Sb. v
platném znění: plynofikace Kordon, Uh. Hradiště – Mařatice, oprava vodoinstalace a sociálních zařízení MŠ,
ul. Husova 838, Uh. Hradiště, oprava vodoinstalace a sociálních zařízení MŠ, ul. 28. Října 982, Uh. Hradiště

doporučila MZ ke schválení
•

převod pozemku p.č. 1012/5 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Mgr. Jitce a Jaroslavu Čermákovým

•

převod pozemku st.p.č. 1785 o výměře 19 m2 zastavěného garáží v k.ú. Uh. Hradiště Augustinu a Vlastě
Vrtalovým

•

převod pozemku p.č. 528/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Sady Libuši Lipovské

•

nabytí pozemků p.č. 3016/18 o výměře 2378 m2 a p.č. 3016/19 o výměře 1.450 m2 v k.ú. Mařatice od Iva
Gregoroviče a úhradu nákladů spojených s převodem

•

změnu jeho usnesení č. 72/VII ze dne 7.12.999, a to následovně:
původní znění:
MZ schvaluje nabytí nemovitého majetku (půdy) od pozemkového fondu ČR
nové znění:
MZ schvaluje nabytí nemovitého majetku (půdy) od pozemkového fondu ČR; jedná se o následující
pozemky:

1. bezúplatné nabytí: k.ú. Uherské Hradiště: p.č.885/1 – 20.344m2, 885/7 – 6.087, k.ú. Mařatice:
p.č.348/238 – 100 m2 (CTZ)

2. úplatné nabytí, a to za cenu znaleckého posudku: k.ú. Uherské Hradiště: p.č.64 – 235 m2, 300/67 –
762(zahradnictví), 341/2 – 255 (zahradnictví), 341/3 – 250 (zahradnictví), 341/4 – 1.427
(zahradnictví), 341/5 – 1.004 (zahradnictví), 341/6 – 796 (zahradnictví), 341/7 – 997 (zahradnictví),
346/1 – 675, 358/6 – 82, 358/10 – 1.668, 384 – 864, 385/1 – 202, 385/2 – 238, 814/2 – 1.299,
820/3 – 1.833, 841 – 81, 1274 – 469, 1424/3 – 412, k.ú. Mařatice: p.č.3000/139 – 29 m2 (garáže
Východ), 515/2 (PK) - 905 (garáže Východ), 515/1 (PK) – 1.724 (garáže Východ), 65 (PK) – 1.713
(Jaktáře)
•

rozšíření seznamu bytových domů určených k odprodeji o čtyři bloky panelových domů, a to následovně:
Průmyslová ul. čp.911 – 9 b.j., Průmyslová ul. čp.912 – 13 b.j., Průmyslová ul. čp. 913 – 9 b.j. (1.blok),
Pod svahy čp.1003 – 8 b.j., Pod svahy čp. 1004 – 8 b.j., Pod svahy čp.1005 – 12 b.j. (2.blok), Štěpnická
čp.1084 – 24 b.j., Štěpnická č.p.1085 – 24 b.j., Štěpnická č.p.1086 – 24 b.j. (3.blok), Štěpnická čp.1113 –
8 b.j., Štěpnická čp. 1114 – 8 b.j., Štěpnická čp.1115 – 8 b.j., Štěpnická čp.1116 – 8 b.j., Štěpnická čp.
1117 – 8 b.j., Štěpnická čp. 1118 – 8 b.j. (4.blok), celkem tedy 179 b.j. (poznámka – b.j. = bytová
jednotka)

•

převod části pozemku p.č. 3023/72 o výměře cca 100 m2 v k .ú. Mařatice Ing. Radovanu Hluštíkovi a Karlu
Baroňovi

•

smlouvu o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a FC Synot Slovácká Slávia s.r.o. Uh. Hradiště

•

plán práce městského zastupitelstva na 2. pololetí 2000

•

názvy ulic: Za Tratí, Sportovní, Moravníky, Nad Žlebem, Za Hřištěm, U Mlýna, U Řeky

•

změnu rozpočtu v § 6112 pol. 5194 (věcné dary) o částku 4.885,-- Kč za účelem poskytnutí daru souboru
Hradišťan - při příležitosti 50. výročí vzniku souboru

doporučila MZ
•

schválit zvýšení dluhové služby města o půjčku z Fondu živelných pohrom ve výši 1.750 tis. Kč na opravu
bytového fondu postiženého záplavou v červenci 1997

•

schválit 19 půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 3 095 tis. Kč a 53 půjček z Fondu živelných
pohrom v celkovém objemu 6 942,4 tis. Kč dle předloženého návrhu

•

schválit změnu rozpočtu na rok 2000

•

schválit prominutí úroků z prodlení u dlužníka Orel – jednota Uh. Hradiště vzniklých pozdní úhradou
pravidelné měsíční splátky dle Smlouvy o úvěru č. 1/98

•

vzít na vědomí zprávu k Zadání změny prostorového – územního plánu městského regionu Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice, týkající se Svatoplukovy ulice

•

schválit návrh zadání územního plánu města Uherské Hradiště v souladu s § 20 zák. č. 50/76 Sb., O
územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho doplňků a novel, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/98
Sb.

nedoporučila ke schválení
•

převod pozemku st.p.č. 25/3 o výměře cca 230 m2 v k. ú. UH Drahomíře Jestřabíkové až do doby
komplexního řešení celé zástavby před objektem Klubu Kultury

•

převod částí pozemků p.č. 892/1 a p.č. 2065/1 o celkové výměře cca 25 m2 v k.ú. Mařatice majitelům
přilehlých nemovitostí: PaedDr. Eriku a Květoslavě Bútorovým a Miladě Hájkov

schválila ke zveřejnění
•

pronájem pozemku p.č. 181/2 o výměre 104 m2 v k.ú. Jarošov Antonínu a Boženě Bedrošovým

•

pronájem nebyt. prostor v objektu čp. 1003-1005 Pod Svahy (počet b.j. 28, pronajímaná plocha 10 m2) a
v objektu čp. 911-913 na ulici Průmyslová v Uh. Hradišti (počet b.j. 31, pronajímaná plocha 10 m2) CZT
s.r.o Uherské Hradiště

•

převod pozemku p.č. 800/378 o výměře 38 m2 v k.ú. Mařatice Ing. Josefu Krupovi

vzala na vědomí
•

předloženou zprávu k žádosti o dotaci na akci Uh.Hradiště – kanalizace Sady a doporučila MZ: ke schválení
příslušné smlouvy mezi SFŽP a Městem Uh. Hradiště o poskytnutí finanční podpory (dotace, půjčka) ve
smyslu rozhodnutí předsedy SFŽP Praha, aby nemovitost čp. 41 byla poskytnuta jako zástava k zajištění
finanční půjčky, uzavření zástavní smlouvy na nemovitost čp. 41 k zajištění finanční půjčky

•

zprávu o sdružení finančních prostředků na výstavbu BD Mařatice – Východ – 60 bytových jednotek a
pověřila SBD Duha Uh. Hradiště organizováním veřejné obchodní soutěže podle zákona č. 199/1994 Sb., v
platném znění (část druhá, § 49), jmenovala komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek a doporučila MZ: schválit sdružení finančních prostředků ve výši státní dotace a za tím účelem
uzavřít smlouvu o spolupráci, zrušit smlouvu o výpůjčce ze dne 1. 8. 1998, odsouhlasit uzavření nové
smlouvy mezi SBD Duha a Městem Uh. Hradiště o výpůjčce, schválit zřízení zástavního práva na pozemek
p.č. 3000/112

•

stížnost obyvatel na parkování vozidel ve městě a souhlasila se zněním odpovědi na uvedenou stížnost

souhlasila
•

se jmenováním Mgr. Libora Daňhela ředitelem Základní školy Uherské Hradiště-Mařatice, 1. Máje 55,

•

s použitím znaku města Uherské Hradiště na reprezentativních tiskovinách sportovně střeleckého klubu
Svazu branně technických sportů SSK Kunovice a na mapě města Uh. Hradiště vydávané firmou KOMPAKT
s.r.o.

jmenovala
•

komisi pro výběrové řízení ”Parkovací závorový systém u OS Centrum”

odvolala
•

JUDr. Zdeňka Žambocha z funkce člena místní komise Mařatice-Východ

