Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne
28.8.2001
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2001

•

zprávu o realizaci investičních akcí k 30.6.2001

•

zprávu o činnosti výborů zastupitelstva města za 1. pololetí 2001

•

kontrolu plnění usnesení za 2. čtvrtletí 2001

schválilo
•

Gymnáziu Uherské Hradiště bezúročnou půjčku ve výši 2.520 tis. Kč splatnou v pololetních splátkách od
31.5.2002 do 31.5.2004 (první splátka 520 tis. Kč, ostatní 500 tis. Kč). Zajištění půjčky bude prohlášení
Zlínského kraje, v němž se zaváže k úhradě závazků v případě prodlení Gymnázia Uh. Hradiště s plněním
splátek o více jak 30 dnů

•

společnosti TETRACO CS, spol. s r.o., Brno účelovou půjčku ve výši 1.800 tis. Kč na dobudování
inženýrských sítí na p.č. 475/32 o výměře 2118 m2 v k. ú. Mařatice splatnou do 60 měsíců od podpisu
smlouvy. Úroková sazba je stanovena jako 140% diskontní sazby ČNB, platné v době uzavření smlouvy.
V případě nesplacení ve stanoveném termínu, převede dlužník nejpozději do 2 měsíců na město bezplatně
svá výlučná vlastnická práva k parcele č. 475/32 o výměře 2 118 m2 v k.ú. Mařatice, na níž proběhne
výstavba inženýrských sítí a dále převede svá vlastnická práva k vybudovaným inženýrským sítím

•

příspěvkové organizaci Městská kina Uherské Hradiště poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 500
tis. Kč na krytí svých potřeb, splatnou nejpozději do 31.3.2002. Úroková sazba je stanovena jako 140%
diskontní sazby ČNB, platné v době uzavření smlouvy

•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu s tím, že leasing squashových kurtů se mění na nákup
v hotovosti a v rozpočtu schválený nákup rekreačního střediska Družba Smraďavka se povyšuje o 225 tis.
Kč. Celkový rozpočet města na rok 2001 má tuto skladbu: příjmy celkem 476.807,4 tis. Kč, výdaje celkem
565.556,4 tis. Kč, financování 88.749,0 tis. Kč

•

realizaci investiční akce Systém pro vyrozumění a varování obyvatel jen v případě přiznání a přidělení
dotace od Hasičského záchranného sboru

•

dotace, příspěvky a dary v druhém pololetí 2001 následovně: CM Kunovjan, obč. sdružení (10,0 tis. Kč),
Charon - skupina scénicko historického šermu (5,0), Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana (22,0),
Kunovjan, obč. sdružení (20,0), Společnost železniční, výtopna Veselí nad Moravou (3,0), Spolek přátel
literatury a Knihovny BBB (15,0), Obchodní akademie a Vyšší odborná škola (15,0), Gymnázium Uh.
Hradiště (20,0), Střední uměleckoprůmyslová škola (8,0), Základní škola Větrná 1063 (15,0), Český svaz
ochránců přírody (15,0), Přírodovědný klub v UH (10,0), Rosnička (30,0), Společnost pro trvale udržitelný
život - Region. pobočka Bílé Karpaty (10,0), Charita (130,0), Konfederace politických vězňů (5,0), Sdružení
podané ruce (20,0), Sdružení zdravotně postižených v ČR, okr. Výbor (5,0), Speciální školy pro žáky s více
vadami (5,0), Středisko Diakonie ČCE „Cesta" (40,0), Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - ZO
nedoslýchavých (16,0), AIKIDO klub UH (10,0), Hohausová Eva (5,0), Klub úplně fantastické rekreace
(7,0), Moravský rybářský svaz (20,0), Sportovní klub neslyšících (5,0), Sportovní oddíl Armwresling (4,0),
T.J. Mařatice – Východ (20,0), Tenisový klub UH (30,0), TJ Juniorsko-výchovná společnost basketbalová
(9,0), TJ Slavoj Jarošov (50,0), TJ Slovácká Slavia – Plavání (15,0), TJ Slovácká Slavia – Squash (10,0), TJ
Slovácká Slavia – Šerm (10,0) – celkem 614,0 tis. Kč

•

půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 2.200 tis. Kč

•

změnu svého usnesení č. 174/XV. ze dne 24. dubna 2001, a to v bodě 6.- původní znění: výkup pozemků
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci hráze suchého poldru ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, a to za cenu 50,- Kč/m2, a to v případě dohody s Městem Staré Město; nové znění: výkup pozemků
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci hráze suchého poldru ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, a to za cenu 100,--Kč/m2, a to v případě dohody s Městem Staré Město

•

nabytí pozemků p.č. 869/6 o výměře 6 m2 a p.č. 903/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Jarošov od Marie Havalové

•

nabytí pozemku p.č. 903/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Jarošov od Marie Číhalové

•

směnu pozemků p.č. 3015/87 a p.č. 3042/13 o celkové výměře cca 470 m2 v k.ú. Mařatice – lokalita
Jaktáře z majetku Miroslava a Květy Čechmánkových a Josefa Čechmánka za pozemky p.č. 3015/88 a
3042/14 o stejné výměře v k.ú. Mařatice – lokalita Jaktáře z majetku města

•

nabytí pozemku p.č. 804/10 o výměře 33 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od ing. Svatavy Zvěřinové

•

změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 22.11.2000 s Martinou Horkou a ing.
Vladimírem Ondrůškem, týkající se: výměry bytu č.30 (dům čp. 1260 ul. Štěpnická), který je předmětem

této smlouvy – mění se bod 2. v čl.I. ze stávajících 70,05 m2 na 64,65 m2, kupní ceny – mění se bod 3.
v čl. IV. a zároveň vrácení rozdílu již zaplacené částky
•

změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 19.9.2000 s Petrem a Janou Pavlíčkovými,
týkající se: výměry bytu č.19 (dům čp. 1260 ul. Štěpnická), který je předmětem této smlouvy – mění se
bod 2. v čl.I. ze stávajících 71,45 m2 na 65,85 m2, kupní ceny – mění se bod 3. v čl. IV

•

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 512/2, 512/10, 803/33,
813/1, 813/8, 882/13, 885/2, 885/3, 898/26, 900/67 s ŘSD ČR, Brno z důvodu vybudování přeložky
přívodního řádu přes k.ú. Míkovice n. O.

•

nabytí zařízení squashového centra nacházejícího se v nebyt. prostorách Sportovní haly v Uh. Hradišti,
Stonky 860, za zbytkovou hodnotu 100.000,- Kč od společnosti TENNIS ZLÍN spol. s r.o.

•

nabytí squashových kurtů nacházejících se v nebyt. prostorách Sportovní haly v Uh. Hradišti, Stonky 860
od společnosti CORFINA a.s. za cenu max. 1,464.000,- Kč

•

směnu části pozemku p.č. 348/1 o výměře 564 m2, části p.č. 348/241 o výměře 111 m2, pozemku st.p.č.
1127/3 o výměře 88 m2, st.p.č. 963/2 o výměře 43 m2 a st.p.č. 1017/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Mařatice
z majetku města Uherského Hradiště za část pozemků p.č. 178/2 o výměře 555 m2, část p.č. 172/1 o
výměře 621 m2 a st.p.č. 541 o výměře 221 m2 v k.ú. Mařatice z majetku Mesit reality spol. s r.o., a to
s doplatkem 250,- Kč/m2

•

změnu usnesení ZM č. 174//XV. ze dne 24. dubna 2001 v bodě 7, týkající se uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene, uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a Povodím Moravy, s.p., Uh.
Hradiště

•

změnu usnesení ZM č. 164/XIV. ze dne 13. února 2001 v bodě 8., a to následovně: původní znění - úhradu
nájemného vlastníkům pozemků nacházejících se pod areálem Autokemp v k.ú. Kunovice, a to 1,Kč/m2/rok za nezastavěné pozemky z důvodu ztrátového provozu Autokempu a 10,- Kč/m2/rok za pozemky
pod domy s tím, že bude nájem hrazen zpětně od data požádání vlastníka pozemku o úhradu předmětného
nájmu, nové znění - úhradu nájemného 91.881,- Kč (9,-Kč/m2/rok) níže uvedeným vlastníkům pozemků
nacházejících se pod areálem Autokemp v k.ú. Kunovice, a to za období od 1.3.1998 do 1.3.2001: Anna a
František Jurákovi, Anna Trubáková, Marie Školová, Jan Kodrla, Antonín Šácha, Anna Navrátilová, František
Fornůsek

•

zřízení zástavního práva k bytovému domu „Štěpnice” čp. 1257 a čp. 1258 ul. Purkyňova a čp. 1259 a čp.
1260 ul. Štěpnická pro ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

•

nabytí areálu kasáren a vojenského cvičiště bezúplatným převodem ve veřejném zájmu z majetku státu do
vlastnictví města Uherské Hradiště dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, za podmínky, že - Veřejný zájem bude definován takto: Vyloučení
nebezpečí chátrání a devastace majetku, věcně a časově koordinované začlenění lokality do struktury sídla,
harmonický rozvoj města a regionu (rozvoj bydlení, rozvoj sociální a vzdělávací infrastruktury, rozvoj
služeb a drobného podnikání umožňující vznik základní občanské vybavenosti, zabezpečující provoz a
fungování lokality, vznik nových pracovních příležitostí, rozvoj zaměstnanosti ve sféře výroby, obchodu a
služeb

•

dohodu o realizaci Opatření k rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Uherském Hradišti - energetické
úspory uzavřenou mezi městem Uherské Hradiště a firmou MVV EPS s.r.o. Praha

•

převzetí zřizovatelské funkce od Okresního úřadu v Uherském Hradišti pro provoz příspěvkové organizace
Okresní ústav sociálních služeb Uherské Hradiště - Azylový dům, Růžová 436, Uherské Hradiště, za
předpokladu, že bude zachován státní příspěvek nejméně ve výši r. 2001

•

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.
4/2001 ze dne 24.4.2001 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol,
školních družin a školních klubů

•

dohodu mezi městy Zlín a Uherské Hradiště o zajištění přístupnosti služeb SOS linky důvěry v oblasti UTO
Uherské Hradiště

•

spolupráci města Uherské Hradiště s jinými obcemi na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku
obcí „Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí”

•

plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na 2. pololetí 2001

neschválilo
•

Smlouvu o spolupráci, mezi městem Uherské Hradiště a 1. FC SYNOT a.s., Velkomoravská 583, Staré
Město, 686 03

•

převzetí zřizovatelské funkce od Okresního úřadu v Uherském Hradišti pro provoz příspěvkové organizace
Okresní ústav sociálních služeb Uherské Hradiště - Domov důchodců, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště za
předpokladu, že bude zachován státní příspěvek nejméně ve výši r. 2001

zrušilo

•

usnesení MZ č. 267/XXIV. ze dne 27. října 1998 bod 10. týkající se převodu pozemku p.č. 66 v k.ú.
Jarošov (lok. Trpínky)

udělilo
•

čestné ocenění Dům roku 2000 novostavbě PROVOZNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPRÁVY A ÚDRŽBY
SILNIC v Uherském Hradišti

zřídilo
•

Radu školy Základní školy T. G. Masaryka, Uh. Hradiště – Mařatice, 1. Máje 55, a to od 1. 9. 2001

souhlasilo
•

se zněním Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a se zněním stanov dobrovolného svazku obcí
„Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí”

