Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne
5.10.1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
schválilo
•

převod pozemku p.č. 736/3 o výměře 963 m2 v k.ú. Jarošov firmě MTS Uh.Hradiště, a.s.

•

převod části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Uh.Hradiště Gymnáziu Uh.Hradiště za

•

symbolickou cenu 1 Kč/pozemek s předkupním právem města za stejných podmínek

•

změnu svého usnesení č. 215/XX ze dne 3.3.1998 v bodě 10. Původní znění: MZ schvaluje převod části
pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Uh.Hradiště o výměře cca 10 m2 Gymnáziu Uh.Hradiště za cenu odvozenou
z cenové mapy tj. 900 Kč/m2 + veškeré náklady spojené s převodem. Nové znění: MZ schvaluje převod
části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Uh.Hradiště (zastavěn vstupním schodištěm do
tělocvičny) Gymnáziu Uh.Hradiště za cenu danou znaleckým posudkem.

•

převod pozemku p.č. 800/268 o výměře 124 m2 v k.ú. Mařatice Stanislavu Kohnovi

•

převod části pozemku p.č. 437/37 o výměře 17 m2 v k.ú. Mařatice Jihomoravské energetice, a.s.

•

převod pozemků p.č. 3014/4, 3014/16, 3039/6 o celkové výměře 633 m2 v k.ú. Mařatice firmě Morava BM,
a.s.

•

směnu části pozemku p.č. 437/31 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Mařatice z majetku ing.arch.Antonína
Rybnikáře za část pozemku p.č. 437/28 o stejné výměře v k.ú. Mařatice z majetku města

•

nabytí pozemku p.č. 726/9 o výměře 1.719 m2 v k.ú. Uh.Hradiště od ČR-Okresního úřadu Uh.Hradiště

•

nabytí id. 588/1440 pozemku p.č. 804/9 o výměře cca 1.890 m2

•

nabytí pozemku p.č. 744/2 o výměře 283 m2 v k.ú. Vésky od Františka Hanáčka

•

nabytí pozemků zastavěných komunikací pro pěší Východ-Sady

•

směnu pozemku p.č. 348/211 o výměře 130 m2 a části pozemku p.č. 348/201 o výměře 4 m2 v k.ú.
Mařatice z majetku města za pozemek p.č. 348/237 o výměře 3 m2 v k.ú. Mařatice z majetku firmy OtmaSloko, s.r.o.

•

nabytí části pozemku p.č. 1467/3 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemků v lokalitě Hliník II. v k.ú. Mařatice

•

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč městu Bystřici nad Pernštejnem za účelem propagace
Moravských cyklotras

•

pravidla postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací Městem Uh.Hradiště s upraveným odstavcem 1
bod a) splátkový kalendář nesplaceného zůstatku bezúročné půjčky Oblastní charitě Uh.Hradiště

•

zúčtovat finanční fondy p.o. TSM ve výši 2,626.079,48 Kč proti emisnímu ažiu akcií HRATES, a.s.

•

zúčtovat rozdělení hospodářského výsledku ve výši 224.528,71 Kč v souladu s Usnesením MR přes emisní
ažio akcií a.s. HRATES do fondů společnosti

•

ponechat mobilní buňku v lesoparku, přístřešek pro kola v areálu firmy a přípojku vody v celkové hodnotě
89.577 Kč i nadále v majetku města a její hodnotu zúčtovat proti emisnímu ažiu akcií HRATES, a.s.

•

zúčtovat doplatek ve výši 898.312 Kč vyplývající ze znaleckého ocenění a čistého ocenění aktiv k datu

•

ohodnocení, proti emisnímu ažiu akcií HRATES, a.s.

•

pozemky drobných vlastníků zahrnutých do znaleckého posudku v hodnotě 332.716 Kč zúčtovat proti
emisnímu ažiu akcií HRATES, a.s. a vytvořit závazek vůči oprávněným osobám proti základnímu jmění
HRATES, a.s.

•

zrušení části usnesení MZ č. 270/XXIV ze dne 27.10.1998 týkající se zrušení státního podniku PBH bez
likvidace ke dni 27.10.1998

•

zrušení Podniku bytového hospodářství Uh.Hradiště, státní podnik s likvidací ke dni 5.10.1999

•

základní principy koncepce sportovně rekreačního areálu v Uh.Hradišti

•

navrhnout likvidátora s.p. PBH Jaroslava Svobodu

•

upravenou obecně závaznou vyhlášku, 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 – FŽP ve znění změn a
doplňků

garantovalo
•

finanční spoluúčast města při sdružení finančních prostředků

