Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne
26.1.1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
ověřilo
•

platnost volby členů Městského zastupitelstva MUDr. Petra Sládka a Ing. Jaroslava Plachého

vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti městské rady

•

stav přípravy a návrh realizace investičních akcí města na rok 199

•

informaci o stavu transformace TSM

•

zprávu o povodni v červenci 1997 v Uh. Hradišti z pohledu dopadů na inženýrské sítě a technickou
infrastrukturu

•

plán práce MR na I. pololetí 1999

schválilo
•

prominutí splacení úvěru Tělovýchovné jednotě Slovácká Slávia Uherské Hradiště ve výši 300 tis. Kč
splatné dle Smlouvy o úvěru č. 2/97

•

neuplatnění nároku na sankční úroky vůči Tělovýchovné jednotě Slovácká Slávia Uherské Hradiště dle čl. 4,
odst. 4 Smlouvy o úvěru č. 2/97 za období od 1. 12. 1998 do 26. 1. 1999

•

posunutí splátkového kalendáře dle Smlouvy o úvěru č. 1/98 uzavřené s organizací Orel, Jednota Uherské
Hradiště o jeden rok

•

neuplatnění nároku na sankční úroky vůči organizaci Orel, Jednota Uherské Hradiště dle čl. 4, odst. 4
Smlouvy o úvěru č. 1/98 za období od 20. 12. 1998 do 26. 1. 1999

•

rozpočet města na rok 1999 s tím, že budou sníženy výdaje o 200 tis. Kč v § 2140, pol. 5169 - propagační
spot a o tuto částku zvýšeny výdaje v § 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy

•

nabytí části pozemku p.č. 839 (PK) o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vésky od Mgr. Antonína Staška

•

nabytí části pozemku p.č. 86/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Uh. Hradiště od Petra Klučky, Petra Klučky ml. a
Pavla Klučky

•

nabytí pozemků p.č. 1263/1 o výměře 252 m2 a p.č. 1266 o výměře 220 m2 oba v k.ú. Uh. Hradiště od
Pozemkového fondu České republiky

•

převod pozemku st.p.č. 2529 o výměře 2 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Tomáši Kašpárkovi

•

převod částí pozemku p.č. 2063/1 (PK) o celkové výměře 129 m2 v k.ú. Mařatice Dušanu a Vlastě
Pavlíkovým a Františku a Blaženě Dekařovým za cenu danou znaleckým posudkem

•

převod části pozemku p.č. 544/114 o výměře 6 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Okresnímu ústavu sociálních služeb
Uh. Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 311 (PK) o výměře cca 9 m2 v k.ú. Jarošov Tomáši a Lence Hosnedlovým

•

převod pozemku p.č. 1786 o výměře 19 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Jaroslavu a Marii Čagánkovým

•

převod pozemku p.č. 800/373 o výměře 55 m2 v k.ú. Mařatice manž. Jarmile a Radomíru Pavlů

•

zprávu o plnění programu regenerace Městské památkové zóny

•

plán práce MZ na I. pololetí 1999

•

obecně závaznou vyhlášku Města Uh. Hradiště, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města
Uh. Hradiště č. 8/97 ze dne 4. 11. 1997 O vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu
poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené
záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou
pohromou – záplavou

•

obecně závaznou vyhlášku Města Uh. Hradiště, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města
Uh. Hradiště č. 9/98 ze dne 18. 8. 1998 O prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města
UH. Hradiště

•

obecně závaznou vyhlášku Města Uh. Hradiště, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města
Uh. Hradiště č. 4/96 ze dne 30. 4. 1996 O místních poplatcích ve znění změn a doplňků

•

nabytí uměleckého díla - sochy z ateliéru Jana Štursy (bronz, v. 117 cm - stojící postava T. G. Masaryka)
pro výzdobu radnice za smluvní cenu 150.000,- Kč

změnilo

•

usnesení MZ č. 271/XXIV. ke zrušení příspěvkové organizace TSM Uh. Hradiště ze dne 27. 11. 1998 tak, že
•

ve schvalovací části odrážka č. 1 se vypouští slova "ke 31. 3. 1999"

•

ve schvalovací části odrážka č. 2 se vypouští slova "od 1. 4. 1999"

neschválilo
•

nabytí pozemku p.č. 37 v k.ú. Míkovice od Jarmily a Drahomíry Malinových

•

snížení kupní ceny domu čp. 753, ul. Revoluční v Uh. Hradišti 12. převod objektu čp. 114 vč. st.p.č. 6 o
výměře 288 m2 v k.ú. Jarošov

zřídilo
•

Radu školy základní školy Východ

vyhlásilo
•

výběrové řízení na poskytnutí půjček vlastníkům obytných domů a jejich staveb na území města Uh.
Hradiště s lhůtou na podání žádosti k ůčasti na výběrovém řízení od 14. 2. do 31. 3. 1999 a za podmínek
dle OZV č. 6/96 ze dne 30. 4. 1996

