Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne
29.8.2000
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti městské rady

•

plnění rozpočtu města za první pololetí 2000

•

zprávu o realizaci investičních akcí k 30. 6. 2000

schválilo
•

změnu rozpočtu města na rok 2000 s tím, že požadavek na § 3419, položka 6121 “Městský stadion – I.
etapa rekonstrukce” ve výši 5 mil. Kč, bude nahrazen zvýšením rozpočtu o 5 mil. Kč na “bytový dům
Štěpnická” na § 3612, položce 6121

•

dotace, příspěvky a dary ve druhém pololetí 2000 dle návrhu městské rady

•

prominutí úroků z prodlení ve výši 2.589,04 Kč společnosti jednota Orel za neprovedenou splátku k 20. 6.
2000

•

posunutí splátkového kalendáře dlužníka jednoty Orel o půl roku tak, že závazek vůči městu ve výši 610
tis. Kč bude hrazen od 20. 12. 2000 čtvrtletně ve výši 90 tis. Kč

•

půjčku pro Římskokatolický farní úřad v Uh. Hradišti ve výši 571.383,- Kč

•

obecně závaznou vyhlášku O městské policii

•

převod objektu čp. 26, ul. Nádražní v Uh. Hradišti s břemenem 3 nájemních bytů

•

nabytí části pozemku p.č. 490/1 (PK) o výměře 101 m2 v k.ú. Sady od Ludmily Menšíkové

•

uzavření splátkového kalendáře na částku 188.400,--Kč s Josefem a Boženou Šancovými jako doplatek za
směnu pozemků dle usnesení MZ 84/VIII. z 15.2.2000

•

nabytí pozemku p.č. 325/6 o výměře 327 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od JUDr. Ing. Ladislava Samohýla

•

převod části objektu čp. 441 vč. části st.p.č. 598 o výměře cca 550 m2 a přilehlé p.č. 1263/2 o výměře 66
m2 v k.ú. Uh. Hradiště firmě Hyundai Motor Zlín

•

převod id. ¼ pozemku p.č. 10131 (PK) o výměře cca 1060 m2 v k.ú. Kunovice Obchodní společnosti
MEISTER Czech s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti

•

zrušení předkupního práva k id. 3/4 pozemku p.č. 10131 (PK) v k.ú. Kunovice

•

zřízení zástavního práva k objektu čp. 263, M. Malinovského, Uh. Hradiště z důvodu poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu – akce DPS Jarošov čp. 114

•

snížení nájemného za měsíce duben a květen roku 2000 za pronájem nebytových prostor v objektu čp.
441, Palackého nám. v Uherském Hradišti o 50% firmě HAFAB, Hana Abdulrahman a firmě Pavlíková –
SPORTMÓDA,

•

nabytí pozemků p.č. 356/1 o výměře 2548 m2 a st.p.č. 2550/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od
Ing. Petra a Sylvy Friedlových

•

zřízení příspěvkových organizací Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, Základní škola UNESCO,
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, Základní
škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063 a zřizovací listiny a statuty těchto příspěvkových organizací

•

změnu zřizovací listiny Základní školy, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. Máje 55 z důvodu propůjčení
čestného názvu Základní škola T.G.Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice, 1. Máje 55

neschválilo
•

nabytí pozemků p.č. 499 o výměře 17 m2, p.č. 500 o výměře 46 m2 a p.č. 501 o výměře 101 m2 v k.ú.
Vésky od Radomíra Juřičky

udělilo
•

čestné ocenění Dům roku 1999 novostavbě tělocvičny Gymnázia v Uh. Hradišti

