Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne
30. 3. 1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

plnění rozpočtu města Uh. Hradiště na rok 1998

•

zprávu o realizaci investičních akcí za rok 1998

•

skutečnost, že valnou hromadou založené akciové společnosti HRATES, a.s. je dle § 45 písm. b) zákona č.
367/1990 Sb., o obcích, Městská rada v Uh. Hradišti

schválilo
•

převod pozemku p.č.2058/37 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Ing. Petru a Stanislavě Taťákovým

•

převod pozemku p.č. 2058/40 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Ladislavu a Marii Sovišovým

•

převod pozemku p.č. 2058/33 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Stanislavu a Anně Sklenářovým za cenu
danou znaleckým posudkem

•

převod části pozemku p.č. 1059/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Uh. Hradiště JUDr. Karlu a Haně Elznerovým

•

převod části pozemků p.č. 85/1 (KN) o výměře 4 m2 a st. p.č. 367 (KN) o výměře 25 m2 oba v k.ú. Uh.
Hradiště do podílového spoluvlastnictví Josefu a Miladě Lagovým a Jitce Schulzové

•

převod části pozemku p.č. 628/1 (EN) o výměře 123 m2 v k.ú. Jarošov Vlastimilu Lagovi

•

převod pozemku st.p.č. 9 o výměře 152 m2 vč. objektu čp. 61 - býv. ledovna vše v k.ú. Sady spotřebnímu
družstvu JEDNOTA Uh. Ostroh

•

převod části pozemku p.č.1617 o výměře 2 m2 v k.ú. Jarošov Zbyňku a Magdě Blahovým

•

převod části pozemku p.č.536/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Jarošov manželům Petru a Miladě Havlů

•

převod částí pozemků p.č. 71/2, 71/1 a 69/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Jarošov Ireně Guryčové

•

převod části pozemku p.č. 1236/1 (PK) o výměře cca 50 m2 v k.ú. Míkovice Igoru Megovi a Dagmar
Bajerové

•

převod části pozemku st.p.č. 381/1 (PK) o výměře 17 m2 v k.ú. Míkovice manželům Jiřímu a Ivaně
Ilíkovým

•

odkoupení teplovodního systému v nebytových prostorách v přízemí objektu čp. 157/8 na Masarykově
náměstí v Uh. Hradišti od České spořitelny, a.s.

•

převod pozemků p.č.2058/58 o výměře 190 m2 a p.č. 2058/43 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Jaroslavu
Malinovi

•

převod pozemku p.č. 804/1 o výměře 5928 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Ing. Antonínu Machalovi

•

změnu usnesení MZ č. 271/XXIV. tak, že ve schvalovací části odrážka č.2 ke zrušení příspěvkové
organizace Technické služby města Uherské Hradiště ze dne 27. 11. 1998 se slova “nemovitým a movitým
majetkem” nahradí slovy “nepeněžitým vkladem, popsaným znaleckými posudky č. 742-2/99 Ing. Jana
Tomáška, č. 196-3/1999 Ing. Pavla Nemála a znaleckým posudkem vyhotoveným a.s. NOVOTA”

•

stanovy společnosti HRATES, a.s. a zvolilo členy dozorčí rady HRATES, a.s. Ing. Ladislava Šupku, Ing.
Libora Karáska, Květoslava Tichavského, Ing. Antonína Seďu, Ing. Jaroslava Tarcalu, Františku Hanákovou

•

rozdělení dotací, příspěvků a darů (na samostatném místě ve Zpravodaji města UH)

•

investice a umístění státního příspěvku do obnovy kulturních památek v roce 1999 v rámci Programu
regenerace MPZ takto:
Městské hradby (dokončení rekonstrukce - Otakarova, Milíčova ul.)
300 tis. Kč z rozpočtu města
190 tis. Kč z příspěvku státu
Měšťanský dům čp. 35 (dokončení postupné obnovy – Masarykovo nám.)
700 tis. Kč z rozpočtu města
310 tis. Kč z příspěvku státu
Jezuitské sklepy čp. 21 (obnova povodní poškozeného prostoru)
4.750 tis. Kč z rozpočtu města

1.100 tis. Kč z příspěvku státu
Kostel Zvěstování P. Marie (kompletní rekonstrukce krovu a střešního pláště)
1.400 tis. Kč z rozpočtu církve
1.000 tis. Kč z rozpočtu města
600 tis. Kč z příspěvku státu
•

zapracování energetického generelu do prostorového plánu. Do závazné části prostorového plánu se
z generelu přebírá: výkres vymezující území města doporučené pro zásobování teplem ze soustav
centrálního zásobování teplem, vedení tras rozvodů elektřiny (vysokého napětí – VN), plynu (vysokotlaké a
středotlaké rozvody – VTL, STL) a navržené trasy nových primárních rozvodů tepla

•

založení a vstup města Uherské Hradiště do Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

•

obecně závaznou vyhlášku města Uh. Hradiště č. 5/99, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Uh. Hradiště č. 9/98 O prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uh. Hradiště

•

název ulice Slunečná v k.ú. Mařatice

založilo
•

akciovou společnost HRATES se sídlem v Uh. Hradišti, Průmyslová 1153

pověřilo
•

útvar městského architekta zpracováním návrhu doplňků obecně závazné vyhlášky č. 5/95 o prostorovém
plánu městského regionu O vymezení městských zón s omezením provozu zdrojů znečišťování.

