Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne
1.6.1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti Městské rady

•

výsledky kontrol hospodaření za rok 1998 provedené nejvyšším kontrolním úřadem a nezávislou auditorkou
ing. Ludmilou Burešovou

•

plnění rozpočtu Města za I. čtvrtletí 1999

•

plán práce Městské rady na II. pololetí 1999

schválilo
•

vyúčtování hospodaření Města Uh. Hradiště za rok 1998

•

odepsání nedobytné pohledávky za občany v celkové výši 1,012.082 Kč vzniklé zrušením obecně závazné
vyhlášky č. 6/94 O likvidaci domovního odpadu

•

nabytí pozemku p.č. 223/1 (PK) o výměře 94 m2 v k.ú. Jarošov od Heleny Malinové

•

úhradu škody ve výši 1.633,90 Kč pí Pavlíkové způsobené předem nenahlášeným přerušením dodávky el.
energie do pronajatých nebytových prostor v přízemí objektu čp. 130 “Stará radnice” v UH v důsledku
přeložky kabelu na nádvoří objektu

•

převod pozemku p.č. 203/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Uh. Hradiště Martinu Vráblíkovi

•

převod části pozemku p.č. 2051/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice manželům MUDr. Martinu Pačkovi a
Martině Kolaciové

•

směnu části pozemků p.č. 92/1 (PK) a 86 (PK) z majetku města za část pozemku p.č. 3015/6 z majetku
UHS JAKOS, a.s., vše v k.ú. Mařatice v poměru 1:1 s tím, že náklady spojené se směnou budou rozděleny
a uhrazeny na polovinu

•

převod pozemku p.č. 2058/41 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Mgr. Milanu a Janě Skuciusovým

•

převod pozemku p.č. 2058/36 o výměře 300 m2 v k.ú. Mařatice Františku a Evě Řezáčovým

•

převod pozemku p.č. 800/138 o výměře 77 m2 v k.ú. Mařatice Ing. Jaroslavu a Daně Zemánkovým

•

převod části pozemku p.č. 1227 (PK) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Míkovice Pavlu a Jaroslavě Moravanským

•

převod pozemku p.č. 800/323 o výměře 33 m2 v k.ú. Mařatice Jánu a Stanislavě Šuchtovým

•

převzetí závazků plynoucích ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 203/98 Vý na části pozemků p.č. 67/3
(PK) o výměře cca 46 m2 a p.č. 68/1 (PK) o výměře cca 95 m2, oba v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi pí
Zdeňkou Boučkovou a Povodím Moravy, a.s. pro rozšíření protipovodňové ochranné hráze

•

převod pozemku st.p.č. 2368 o výměře 2803 m2 v k.ú. Uh. Hradiště firmě CENTEX, a.s.

•

nabytí stavby (schodiště betonové, opěrné zdi, obrubník betonový, betonová dlažba zámková) mezi
objektem č.p. 46 a živnostenským domem PERFEKTA na části pozemku st.p.č. 59/1 v k.ú. Uh. Hradiště od
firmy PERFEKTA, a.s. Kroměříž

•

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

•

poskytnutí příspěvků Tělovýchovné jednotě Sokol Uh. Hradiště ve výši 10.000 Kč na loutkovou scénu,
Sportovnímu klubu neslyšících ve výši 10.000 Kč na společensko kulturní činnost, Základní umělecké škole
ve výši 29.000 Kč na tisk almanachu, Střední uměleckoprůmyslové škole Uh. Hradiště ve výši 20.000 Kč na
katalog prací, Hnutí Brontosaurus ve výši 10.000 Kč na letní ochranářský tábor, Českomoravské myslivecké
jednotě ve výši 15.000 Kč na opravu chaty

•

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

•

změnu rozpočtu Města Uh. Hradiště na rok 1999

•

nákup majetkových podílů v otevřeném podílovém fondu Sporoinvest v hodnotě 25 mil. Kč. Zhodnocení
může být s přihlédnutím k úrokovým sazbám uskutečňováno až do doby, kdy budou tyto prostředky nutné
k financování jiných potřeb města

•

plán práce Městského zastupitelstva na II. pololetí 1999

neschválilo
•

převod domu č.p. 830, tř. marš. Malinovského v Uh. Hradišti dle “Zásad postupu při prodeji bytů a
bytových domů ve vlastnictví města Uh. Hradiště” ze dne 20.8.1996

•

převod části pozemku p.č. 651/2 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Uh. Hradiště

zrušilo
•

příspěvkovou organizaci Technické služby města Uh. Hradiště bez likvidace ke dni vzniku společnosti
HRATES, a.s., která je jejím právním nástupcem. HRATES, a.s. přejímá v den svého vzniku veškerá práva,
závazky a pohledávky zanikající příspěvkové organizace, které vyplývají z předmětu činnosti v oblastech
obchodních, občanskoprávních, správních a pracovněprávních

