Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne
16.10.2001
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

zprávu o darech obyvatel Domova – Penzion

•

informativní zprávu o postupu transformací živností

schválilo
•

ukončení likvidace společnosti Podnik bytového hospodářství Uherské Hradiště, státní podnik – v likvidaci,
Uherské Hradiště, ke dni 17.10.2001

•

směnu části pozemku p.č. 399/23 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mařatice z majetku města za pozemek p.č.
3016/36 o výměře 3690 m2 v k.ú. Mařatice z majetku Marie Rozsypálkové, Mařatice s cenovým doplatkem
ze strany města s tím, že paní Rozsypálková zajistí přeložení telefonního kabelu nacházejícího se na
pozemku p.č. 399/23 v k.ú. Mařatice na své náklady

•

nabytí nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti na LV č. 751 pro obec a k.ú.
Buchlovice, a to pozemky p.č. 2610/5 a výměře 272 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2613/1
o výměře 5000 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2613/2 o výměře 58 m2 – ostatní plocha,
neplodná půda, p.č.2613/3 o výměře 31 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2613/4 o výměře 37 m2
– ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2613/5 o výměře 58m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2613/6
o výměře 10 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2613/7 o výměře 13 m2 – ostatní plocha, neplodná
půda, p.č. 2614/1 o výměře 2401 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2663/1 o výměře 17559 m2 –
ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2663/5 o výměře 51 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2663/6 o výměře
398 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2663/7 o výměře 114 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
2663/8 o výměře 109 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2663/9 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. 2665 o výměře 45 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2666 o výměře 44 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 2667 o výměře 44 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2668 o výměře 46 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2669 o výměře 384 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2670/1 o
výměře 554 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, p.č. 2670/2 o výměře 21 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 2671 o výměře 130 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, budovu č. e. 82 ind. rekr.
na parcele p.č. 2665, budovu č. e. 83 ind. rekr. na parcele p.č. 2666, budovu č.e. 84 ind. rekr. na parcele
p.č. 2667, budovu č. e. 85 ind. rekr. na parcele p.č. 2668, jinou st. bez čp/če na pozemku p.č. 2663/7,
jinou st. bez čp/če na pozemku p.č. 2663/8, jinou st. bez čp/če na pozemku p.č. 2663/9, jinou st. bez
čp/če na pozemku p.č. 2669, jinou st. bez čp/če na pozemku p.č. 2670/2, jinou st. bez čp/če na pozemku
p.č. 2663/10 (LV č. 2485) a dále věci, a to sklep, kanalizaci, vodovod, transformátor, elektrickou pánev, el.
pec, mycí stroj, el. škrabku, šlehač, sporák, 7 kusů etáž. postelí, plastovou nádrž, 25 kusů chatek Inovec,
10 kusů zahradních besídek, koupaliště na pozemku p.č. 2663/6, sprchu na pozemku p.č. 2670/2, ocelový
přístřešek, 2 kusy kovových regálů, 2 kusy skříní Esta, 2 kusy skříní šatnových, 3 kusy skříní, 1 kus skříně
světlé, vše se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1,125.260,- Kč od České republiky – Služeb města
Uherské Hradiště, státního podniku v likvidaci

•

zřízení zástavního práva ve prospěch hypotéční banky financující dokončení bytového domu na pozemku st.
p.č. 1933 v k.ú. Mařatice – k pozemku p.č. 3000/112 o výměře 1.791 m2 v k.ú Mařatice, zapsaném na LV
č. 10001; k pozemku p.č. st. 1933 o výměře 1.044 m2 v k.ú. Mařatice, zapsaném na LV č. 4391; ke
spoluvlastnickému podílu na bytovém objektu o 60 bytových jednotkách na pozemku st. p.č. 1933,
zapsaném na LV č. 4391, katastrální území Mařatice. A to jako prvního v pořadí

•

Gymnáziu Uherské Hradiště bezúročnou půjčku ve výši 1.800 tis. Kč splatnou v pololetních splátkách od
31.5.2002 do 31.5.2004 a to pravidelnými pololetními splátkami ve výši 360 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. 745/32 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. Jako zástavu přijímá
město parcelu č. 745/37 o výměře 169 m2 v k.ú. Mařatice a parcelu č. 745/32 o výměře 1.907 m2 v k.ú.
Mařatice, na níž proběhne výstavba inženýrských sítí a dále vlastnická práva k vybudovaným inženýrským
sítím

•

přesun zahájení 1. etapy rekonstrukce ulice Vinohradská do roku 2002

•

smlouvu o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a 1. FC Synot, a.s.

•

smlouvy o sdružení finančních prostředků na realizaci projektu „Značení Moravských vinařských stezek”.
Výše podílu města Uherské Hradiště činí 20.000,- Kč na větev Zlechovskou a 20.000,- Kč na větev
Vlčnovskou

•

názvy ulic: Jaktáře, Na Vyhlídce, Lopaty

•

v případě úspěchu určovací žaloby proti společnosti AVX Czech Republic s r.o., Lanškroun uzavření smlouvy
o prodeji pozemků parcelní čísla 6044/34, 6044/37, 6044/56 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště této
společnosti, a to za stejných podmínek, jako v kupní smlouvě mezi AVX Czech Republic s r.o. a městem
Staré Město ze dne 20.12.2000 po řádném projednání v orgánech města

souhlasilo
•

se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytového družstva SBD Duha na bytovém
objektu o 60 bytových jednotkách na pozemku st. p.č. 1933, zapsaném na LV č. 4391 v katastrálním území
Mařatice. Realizace zřízení zástavního práva je podmíněna písemným souhlasem družstva SBD Duha,
v němž se zavazuje splnit tyto požadavky: V souladu s pravidly pro poskytování státní finanční podpory
nájemního bydlení bude plnění závazných podmínek zajištěno zástavním právem ke státu. Zástava bude
ve výši dotace zaknihována bez zbytečného odkladu po kolaudaci díla na druhém místě za zástavou pro
hypotéční banku. Případná finanční angažovanost města při nesplácení úvěru družstvem bude
kompenzována převodem družstevního majetku na město, a to jednak v objemu vložených finančních
prostředků, dále pak v objemu dalšího členského vkladu družstevníků, jimž jejich podíl v důsledku platební
nekázně propadá

zrušilo
•

bod č. 1 usnesení zastupitelstva města č. 193/XVII ze dne 28.8.2001 podle § 85 písmeno i) zákona č.
128/2000 Sb, o obcích

•

bod č. 2 usnesení zastupitelstva města č. 193/XVII ze dne 28.8.2001 podle § 85 písmeno i) zákona č.
128/2000 Sb, o obcích

podpořilo
•

podnikatelské aktivity společnosti AVX Czech Republic s r.o., Lanškroun

