Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne
5.12.2000
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vydalo
•

jednací řád Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

obecně závaznou vyhlášku č. 11/2000 o evidenci provozoven na území města Uherské Hradiště

•

obecně závaznou vyhlášku č. 12/2000 o spádových obvodech základních škol

•

obecně závaznou vyhlášku č. 13/2000 o užívání městského znaku a praporu

vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

plnění rozpočtu města za leden až září 2000

•

plán práce rady města na 1. pololetí 2001

schválilo
•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2000 má tuto skladbu: příjmy
celkem 419.797,1 tis. Kč, výdaje celkem 447.522,5 tis. Kč, financování 27.725,4 tis. Kč

•

úhradu nákladů na výstavbu bytového domu Východ v případě poskytnutí dotace z MMR ČR na tento dům,
náklady je možné uhradit jen do výše poskytnuté dotace

•

rozpočet města na rok 2001 takto: příjmy celkem 404.076,3 tis. Kč, běžné výdaje celkem 348.638,7 tis.
Kč, kapitálové výdaje celkem 82.254,4 tis. Kč, financování celkem 26.816,8 tis. Kč

•

realizaci investičních akcí 2.3.1. (parkoviště Na Stavidle, U Nádraží ČD, Dlouhá) 7.1.2 (Městský stadion –
atletická tribuna, tartanový ovál, infrastruktura) a 3.3.1 (rekonstrukce bytového fondu) formou změny
rozpočtu pouze v případě příznivého plnění rozpočtu

•

přesun plánovaných prostředků na investiční akci 1.1.3 (technická příprava PZ Jaktáře) a 8.2.1.
(rekonstrukce ul. Vinohradská) ve prospěch investiční akci 6.2.2 (kanalizace ul. Za Olšávkou) a 2.1.1
(suchý polder s komunikací) v případě nezískání některé z očekávaných spoluúčastí na kteroukoliv ze čtyř
uvedených investičních akcí

•

příspěvkové organizaci Klub kultury pořízení osobního vozidla formou leasingu

•

změnu Pravidel postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací městem tak, že bod VII. bude nahrazen
textem “Město uvolní ze svého rozpočtu na dary částku odpovídající 1% plánovaných příjmů z daní
v běžném roce dle z. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, snížených o daň z příjmů města.”

•

odepsání 122 kusů nedobytných pohledávek v celkovém objemu 145.778,- Kč

•

rozpočtový výhled města do roku 2006 dle předloženého návrhu

•

převod části pozemků p.č. 1889/13 a p.č. 1889/2 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Mařatice Petru a
Haně Roubíčkovým, UH – Mařatice a Antonínu a Marii Bilavčíkovým, UH – Mařatice

•

vrácení kauce ve výši 10 tis. Kč pí Jitce Zábojníkové, Uherské Hradiště

•

snížení platby za nájem nájemníkům domu čp. 611, ul. Leoše Janáčka, Uh. Hradiště z důvodu rekonstrukce
elektrického vedení v domě, a to ve výši 50% nájemného za měsíc srpen 2000

•

převod objektu autokempu s venkovními úpravami včetně zařízení dle inventárního seznamu v k.ú.
Kunovice a části pozemků p.č. 3936/1 o výměře cca 1480 m2 a p.č. 3937/1 o výměře cca 1220 m2 v k.ú.
Kunovice společnosti FAUN – MANTA spol. s r. o., se sídlem Dražovice

•

zrušení usnesení č. 58/VI. ze dne 5. října 1999 v bodě 14., a to převod pozemku p.č. 858/72 o výměře
1632 m2 v lok. Hliník II. v k.ú. Mařatice Stanislavu a Renatě Rokytovým

•

převod pozemku p.č. 858/72
Sedláčkovým, Mařatice

•

zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 800/104 o výměře 223 m2 v k.ú. Mařatice

•

statut výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště

•

jednací řád výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště

•

podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyplacení peněžitého daru členům městské rady za
náročnou práci v Městské radě ve druhém pololetí roku 2000 (do 31. října 2000)

•

podle § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyplacení jednorázových odměn předsedům komisí MR za
jejich práci ve druhém pololetí roku 2000 (do 31. října 2000)

o výměře 1632 m2 v k.ú. Mařatice (lok. Hliník II.) Ing. Vlastimilu a Daně

•

podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytování měsíční odměny a další odměny neuvolněným
členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 358/2000, a to v maximální výši

•

podle § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyplacení jednorázových odměn předsedům komisí rady
města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

•

plán práce zastupitelstva města na 1. pololetí 2001

pověřilo
•

starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy, O
tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání

•

Radu města schvalováním příspěvků, dotací a darů ve výši do 20 tis. Kč v souladu s § 85, písm. b) a c),
z.č. 128/2000 Sb. o obcích a Pravidly postupu při poskytování darů, příspěvků a dotací městem

•

místostarostu Ing. Libora Karáska zastupováním starosty města Ing. Ladislava Šupky v době jeho
nepřítomnosti v plném rozsahu pravomoci

•

prvního místostarostu plněním úkolů spojených s metodickým řízením a koordinací samosprávných činností
v oblasti ekonomiky, rozvoje města včetně technické infrastruktury, bydlení a nakládání s majetkem města

•

druhého místostarostu plněním úkolů spojených s metodickým řízením a koordinací samosprávných
činností v oblasti realizace investic, školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví

•

třetího místostarostu plněním úkolů spojených s metodickým řízením a koordinací samosprávných činností
v oblasti životního prostředí, veřejných služeb, sportu a cestovního ruchu

vyhlásilo
•

výběrové řízení na poskytnutí půjček vlastníkům obytných domů a jejich staveb na území města Uh.
Hradiště s lhůtou podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 18.12.2000 do 31.1.2001 za podmínek
dle OZV č. 6/96 v platném znění

•

výběrové řízení na poskytnutí úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelní pohromou
s lhůtou podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 18.12.2000 do 31.1.2001 za podmínek dle OZV č.
8/97 v platném znění

zřídilo
•

kontrolní výbor

•

finanční výbor

stanovilo
•

počet členů výborů finančního a kontrolního na pět

•

paušální částku jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to ve výši 200,- Kč/hod.
na rok 2000 a 2001

zvolilo
•

Editu Vrbíkovou do funkce tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

Zdenku Burdovou do funkce tajemnice finančního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

Ing. Richarda Janíčka do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

MUDr. Petra Sládka do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

Ing. Miroslava Bučka, Evžena Uhra, Ing. Blanku Pospíšilovou a RNDr. Vladimíra Koníčka za členy
kontrolního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

Ing. Hanu Doupovcovou, Mgr. Boženu Tvrdíkovou, Ing. Františka Rochovanského a Ing. Radka Hanačíka za
členy finančního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

•

Marii Kierykovou, Květoslavu Zlatuškovou, Dagmar Masaříkovou, Emilii Veselou, JUDr. Ludmilu Kuncovou,
Josefa Sluku, Zdeňku Skráškovou, JUDr. Hanu Havlínovou, Věru Benešovou, Miroslava Berku, Ing. Marii
Gejdošovou a Janu Skuciusovou za přísedící Okresního soudu v Uh. Hradišti

