Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne
24.8.1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti městské rady

•

plnění rozpočtu města Uh.Hradiště za 1.pololetí 1999

•

zprávu o realizaci investičních akcí za 1.pololetí 1999

schválilo
•

poskytnutí příspěvků FC Slovácké Slávii na mezinárodní turnaj fotbalistů v Anglii – 15 tis. Kč, Soukromé
svobodné základní škole, s.r.o. na náklady spojené s turnajem ragby dne 5.6.1999 – 3,7 tis. Kč, GM
Production, umělecké agentuře na sportovní akci Streetball party 10 tis. Kč.

•

poskytnutí úvěrů majitelům bytů a bytových domů z FŽP

•

změnu rozpočtu města Uh.Hradiště na rok 1999

•

a úpis 250.000 kusů akcií České spořitelny, a.s. ve třetím kole upisování za jmenovitou hodnotu jedné
akcie 100 Kč

•

poskytnutí úvěru společnosti CTZ, s.r.o. ve výši 5 mil. Kč na nákup uhlí se splatností do 30.6.2000,
úroková sazba je stanovena ve výši 1,4 násobku diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy

•

prominutí pohledávky-nedoplatku nájemného za rok 1997 Speciální mateřské školy v Uh.Hradišti za
pronajaté prostory na Šafaříkově ulici čp.961, ve výši 37.620 Kč

•

převod částí pozemku p.č.800/2 o výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Mařatice JUDr.Miroslavu a mgr.Romaně
Kozákovým za účelem realizace stavby rodinného domu

•

převod částí pozemků p.č. 668/1 a 286/2 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Uh.Hradiště firmě CATDESIGN CZ,
s.r.o. za předpokladu: uzavření nájemní smlouvy nebo vyslovení souhlasu majitele se zahájením
stavebního řízení, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s konkrétně stanovenými podmínkami,
ukončení stavby do tří let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, splacení kupní ceny ve formě
zálohy při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě nesplnění závazku ze strany nabyvatele
bude vrácena záloha snížena o smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč uvedenou ve smlouvě o budoucí kupní
smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci objektu

•

převod části pozemku p.č. 668/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Uh.Hradiště do podílového spoluvlastnictví
Zdeňku Gabrhelovi a Zdeňku Omelkovi za předpokladu: uzavření nájemní smlouvy nebo vyslovení souhlasu
majitele se zahájením stavebního řízení, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s konkrétně
stanovenými podmínkami, ukončení stavby do tří let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
splacení kupní ceny ve formě zálohy při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě nesplnění
závazku ze strany nabyvatele bude vrácená záloha snížena o smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč uvedenou
ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci objektu

•

převod pozemku p.č. 786 a částí pozemků p.č. 787 a 775 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Jarošov
firmě CATDESIGN CZ, s.r.o.

•

nabytí pozemku p.č. 351/1 o výměře 6.279 m2 v k.ú. Sady od Vladimíra Horehledě

•

nabytí pozemků p.č. 742/9 (PK) o výměře 303 m2 v k.ú. Uh.Hradiště od Milana Machače za cenu danou
znaleckým posudkem

•

převod částí pozemku p.č.2070/5 (PK) o výměře 207 m2 v k.ú. Mařatice firmě Mesit reality, s.r.o.

•

převod pozemků v areálu lyžařského umělého svahu v k.ú. Jarošov z majetku města firmě I.B.A. GASTRO,
a.s. za podmínek: uzavření smlouvy mezi firmou I.B.A.GASTRO a TJ Slovácká Slávia o převodu staveb
v areálu LUS Jarošov a úhradu částky 1.400.000 Kč, uzavření smlouvy mezi TJ Slovácká Slávia a městem
UH o příspěvku na rekonstrukci sportovní haly ve výši 400.000 Kč z výnosu z prodeje staveb na LUS

•

nabytí pozemku p.č.951/2 (PK) o výměře 1.807 m2 v k.ú. Mařatice od Milady Kratinové

•

nabytí pozemku p.č. 953/1 (PK) o výměře 1.889 m2 v k.ú. Mařatice od Antonie Nejezchlebové

•

nabytí části pozemku st.p.č. 497 o výměře 4 m2 v k.ú. Vésky od ČR, zastoupené Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR

•

převod pozemku st.p.č.462 o výměře 61 m2 a části pozemku p.č.461 o výměře cca 400 m2, vše v k.ú.
Jarošov manželům Jiřímu a Květoslavě Procháskovým

•

převod části pozemku p.č.3023/71 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Mařatice Dagmar Červenákové za účelem
výstavby lékárny za předpokladu: uzavření nájemní smlouvy nebo vyslovení souhlasu majitele se
zahájením stavebního řízení, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s konkrétně stanovenými
podmínkami, ukončení stavby do tří let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, splacení kupní ceny

ve formě zálohy při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě nesplnění závazku ze strany
nabyvatele bude vrácená záloha snížena o smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč uvedenou ve smlouvě o
budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci objektu
•

nabytí pozemku p.č.539/3 o výměře 187 m2 v k.ú. Sady od Jiřiny Palatinusové a Marie Pejcharové

•

směnu části pozemku p.č.325/4 o výměře cca 530 m2 z majetku města za pozemky p.č.324/5 (výměra
1.889 m2), p.č. 81 (výměra 2.820 m2) a p.č. 3016/38 (výměra 529 m2), vše v k.ú. Mařatice s finančním
doplatkem rozdílné výměry

•

nabytí pozemků v k.ú. Sady a Mařatice za účelem realizace komunální bytové výstavby

•

nabytí pozemku st.p.č.139 o výměře 162 m2 v k.ú. Vésky s tím, že cena bude prodávajícímu uhrazena po
zdemolování objektu na pozemku postaveném a po upravení celé plochy

•

změnu svého usnesení č.38/IV ze dne 1.6.1999 v bodě 4, a to následovně: Původní znění-“MZ schvaluje
převod části pozemku p.č.2051/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Mařatice manželům MUDr.Martinu Pačkovi a
Martině Kolaciové za cenu 500 Kč/m2 + náklady spojené s převodem”, nové znění – “MZ schvaluje převod
části pozemku p.č.2051/1 o výměře cca 26m2 v k.ú. Mařatice manželům MUDr.Martinu a Ivaně Pačkovým
za cenu 500 Kč/m2 + náklady spojené s převodem”

•

věcné doplnění svého usnesení č.25/III ze dne 30.3.1999 v bodě 11, a to následovně: původní znění - “MZ
schvaluje převod části pozemku p.č.1236/1 (PK) o výměře cca 50m2 v k.ú. Míkovice Igoru Megovi a
Dagmar Bajerové za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem”, nové znění – “MZ schvaluje převod
části pozemku p.č.1236/1 (PK) o výměře cca 50m2 a pozemku p.č.411 o výměře 12 m2 v k.ú. Míkovice
Igoru Megovi a Dagmar Bajerové za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem”

•

zahájení řízení o změně územního plánu, spočívající ve zrušení koncepce předpokládající demoliční
přestavbu a odsun uliční čáry ve Svatoplukově ulici v Uh.Hradišti

•

pořízení změny Územního-prostorového plánu městského regionu Uh.Hradiště, Staré Město a Kunovice –
dostavba sídliště Mojmír II, tj. změnu funkčního využití zóny OV – občanské vybavení na zónu obytnou B4
– městské bydlení

•

Změnu statutu Klubu kultury a dodatek Zřizovací listiny Klubu kultury

•

Progran regenerace sídliště Jarošov – Louky

•

Obecně závaznou vyhlášku města Uh.Hradiště č.6/99, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Uh.Hradiště č.6/96 ze dne 30.4.1996 O vytvoření a použití účelových prostředků FRB ve znění změn
a doplňků

zrušilo
•

své usnesení č.254/XXIII ze dne 18.8.1998 v bodě 3. ve věci převodu části pozemku č.196 o výměře cca
600m2 v k.ú. Míkovice manželům Radomíru a mgr.Zdence Janůškovým

neschválilo
•

nabytí pozemků p.č.358/1 (výměra 1.713m2) a 1424/1 (výměra 243m2) v k.ú. Uh.Hradiště od Anežky
Malcherové a Evy Divacké za cenu 1.000 Kč/m2

•

nabytí pozemku p.č.809 o výměře 144 m2 v k.ú. Uh.Hradiště

neudělilo
•

čestné ocenění Dům roku 1998

udělilo
•

čestné ocenění Stavba roku 1998 Galerii Slováckého muzea

