Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne
7.12.1999
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
zprávu o činnosti městské rady
plnění rozpočtu města Uh.Hradiště za období leden až září 1999
plán práce MR
schválilo
•

poskytnutí příspěvku Juniorsko-výchovné společnosti basketbalové ve výši 16.000 Kč na činnost, Klubu
kultury účelově pro FS Kunovjan ve výši 28.000 Kč na účast na Mezinárodním folklórním festivalu v USA,
FC Slovácké Slávii Uh.Hradiště ve výši 28.000 Kč na účast na Mezinárodním fotbalovém turnaji v USA a
dále schválilo udělení věcného daru-obrazu v hodnotě 10.000 Kč prezidentovi ČR Václavu Havlovi

•

ukončení spolupráce se společností OFT Brokers, s.r.o. v oblasti správy portfolia města

•

uzavření smlouvy o správě dočasně volných finančních prostředků a investičním poradenství se společností
Atlantik finanční trhy, s.r.o., Brno v rozsahu portfolia spravovaného dosud společností OFT Brokers, s.r.o. a
finanční hotovosti 42 mil. Kč

•

změnu rozpočtu města Uh.Hradiště na rok 1999

•

rozpočet města Uh.Hradiště na rok 2000

•

směnu části pozemku p.č. 569 o výměře cca 155 m2 z majetku města za části pozemků st.p.č. 349 a p.č.
350 o celkové výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Vésky z majetku Moniky Křivákové, a to s doplatkem rozdílné
výměry

•

nabytí nemovitého majetku (půdy) od Pozemkového fondu ČR

•

převod části pozemku p.č. 800/2 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Mařatice manž. Rudolfu a Jaroslavě
Křůmalovým

•

převod části pozemku p.č. 800/2 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Mařatice Daliboru Krátkému

•

převod částí pozemků p.č. 800/2 a p.č. 884/1 o celkové výměře cca 47 m2 v k.ú. Mařatice Janu a Marii
Slováčkovým

•

převod částí pozemků p.č. 800/2 a p.č. 884/1 o celkové výměře cca 430 m2 v k.ú. Mařatice Františku a
Danuši Luňákovým

•

změnu svého usnesení č. 38/IV. ze dne 1.června 1999 v bodě 9. - Původní znění: ”MZ schvaluje převod
části pozemku p.č. 1227 (PK) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Míkovice Pavlu a Jaroslavě Moravanským, a to
za cenu 75 Kč/m2”. Nové znění: “MZ schvaluje převod části pozemku p.č. 335 o výměře 150 m2 v k.ú.
Míkovice Pavlu a Jaroslavě Moravanským, a to za cenu 75 Kč/m2”

•

změnu svého usnesení č.50/V. ze dne 24.srpna 1999 v bodě 1. - Původní znění: “MZ schvaluje převod části
pozemku p.č. 800/2 o celkové výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Mařatice JUDr.Miroslavu a mgr.Romaně
Kozákovým za účelem realizace stavby RD, a to za cenu 500 Kč/m2”. Nové znění: “MZ schvaluje převod
části pozemku p.č. 800/380 o celkové výměře 1.026 m2 v k.ú. Mařatice JUDr.Miroslavu a mgr.Romaně

•

Kozákovým za účelem realizace stavby RD, a to za cenu 500 Kč/m2”.

•

změnu svého usnesení č. 58/VI. ze dne 5.října 1999 v bodě 1. – Původní znění: “MZ schvaluje převod
pozemku p.č. 736/3 o výměře 963 m2 v k.ú. Jarošov firmě MTS Uh.Hradiště, a.s., a to za cenu 350
Kč/m2”. Nové znění: “MZ schvaluje převod pozemku p.č. 736/3 o výměře 1.618 m2 v k.ú. Jarošov firmě
MTS Uh.Hradiště, a.s., a to za cenu 350 Kč/m2”.

•

převod části pozemku p.č. 325/4 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Mařatice ing.Karlu Žallmannovi

•

převod pozemku st.p.č. 1189 o výměře 18 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží Marii Pelcové

•

převod pozemku st.p.č. 1989 o výměře 18 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží Marii Valihrachové

•

převod pozemku st.p.č. 1689/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží manželům Cyrilu a
Marii Zimčíkovým

•

převod pozemku st.p.č. 1787 o výměře 21 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží JUDr.Pavlu Omelkovi

•

převod pozemku st.p.č. 1671 o výměře 18 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží Vladimíru Hofmanovi

•

zřízení zástavního práva na stavbu komunikace a inž. sítí – akce prodloužení ul. Fr.Kretze k domu č.p. 983
na ul. 28.října v Uh.Hradišti

•

převod pozemku st.p.č. 2379 o výměře 28 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží Jitce Zaviačičové

•

převod pozemku st.p.č. 1094 o výměře 20 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží Oldřichovi Vašátkovi

•

převod pozemku p.č. 112/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Uh.Hradiště Richardu Tesařovi a Petru Tománkovi do
podílového spoluvlastnictví

•

nabytí pozemků v areálu CTZ v k.ú. Mařatice dle přístupnosti, zbytnosti a využitelnosti předmět. pozemků
od Boženy Strýčkové – p.č. 348/233 o výměře 108 m2, st.p.č. 1102/1 o výměře 30 m2, st.p.č. 1375/2 o
výměře 43 m2; ing.Hany Mitáčkové – p.č. 348/231 o výměře 675 m2, p.č. 348/232 o výměře 8 m2; OkÚ
Uh.Hradiště – st.p.č. 1100 o výměře 381 m2, st.p.č. 1101 o výměře 125 m2, st.p.č. 1102/3 o výměře 25
m2, st.p.č. 1103/2 o výměře 164 m2, st.p.č. 1376 o výměře 20 m2, p.č. 348/234 o výměře 1147 m2

•

převod části pozemku p.č. 949/1 (PK) o výměře 1.673 m2 v k.ú. Mařatice ing.Zdeňku Popovi s tím, že
v případě neuskutečnění plánovaného záměru nabyvatele (směny) do 1 roku ode dne vkladu do KN má
město Uh.Hradiště předkupní právo na předmět. pozemek za stejných podmínek

•

zřízení zást. práva k bytovému domu č.p. 431 s pozemkem st.p.č. 581 a domu č.p. 430 s pozemkem
st.p.č. 752 v k.ú. Uh.Hradiště z důvodu zajištění dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,6 mil. Kč podle
“Smluv o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci” č. 1191 a č.
1192

•

převod pozemku st.p.č. 2068 o výměře 21 m2 v k.ú. Uh.Hradiště zastavěného garáží manželům
ing.Miroslavovi a Janě Studeným

•

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Uh.Hradiště č.2/98
ze dne 3.3.1998 O likvidaci odpadů

•

obecně závaznou vyhlášku O stanovení spádových obvodů základních škol s doplněním bodu 2, čl. 7

•

změnu svého usnesení č. 38/IV. ze dne 1.června 1999 v bodě 12 – Původní znění: “MZ schvaluje převod
pozemku st.p.č. 2368 o výměře 2803 m2 a k.ú. Uh.Hradiště firmě CENTEX, a.s., sídlem Brno, Štefánikova
41, a to za cenu 1400 Kč/m2, která bude splatná v sedmi půlročních splátkách ve výši á 560.000 Kč”. Nové
znění: “MZ schvaluje převod pozemku st.p.č. 2368 o výměře 2803 m2 v k.ú. Uh.Hradiště firmě PROMAKO,
a.s., sídlem Praha 1, Washingtonova 17, a to za cenu 2.240.000 Kč/pozemek (799 Kč/m2), která bude
splatná jednorázově při podpisu kupní smlouvy

•

doplněný plán práce MZ na 1.pololetí 2000

•

zadání 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 B4městské bydlení

•

druhou aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Uh.Hradiště

•

vystoupení z Energetického sdružení obcí jižní Moravy

•

pořízení změny Územního-prostorového plánu městského regionu Uh.Hradiště, Staré Město a Kunovice –
změna funkčního využití plochy kasáren Armády ČR na zónu B4-městské bydlení a zónu OV-občanské
vybavení

zrušilo
•

své usnesení č. 188/XVIII. ze dne 4.11.1997 v bodě 7. ve znění: “MZ schvaluje nabytí stavby nadzemních
parkovacích ploch nad stávajícím parkovištěm u obchodního domu Centrum po 15 letech od jejich
vybudování firmou Du Pont Conoco, resp. jejím právním nástupcem”

udělilo
•

Cenu města Uh.Hradiště za rok 1999 paní Idě Vaculkové

