Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne
6.8.2002
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2002

schválilo
•

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Celkový rozpočet města na rok 2002 má tuto skladbu: Příjmy
celkem 548.360,8 tis. Kč, výdaje celkem 661.159,4 tis. Kč, financování 112.798,4 tis. Kč

•

rozpočtový výhled v tis. Kč takto: rok 2003 (příjmy 536.820,4; výdaje 624.697,3; financování 87.877,0),
rok 2004 (583.042,6; 598.312,9; 15.270,3), rok 2005 (586.483,2; 633,995,6; 47.512,4), rok 2006
(560.047,3; 621.337,8; 61.290,5), rok 2007 (563.153,0; 616.477,1; 53.324,1)

•

dlužníkovi Drahomíře Kovačovicové zvýšení nedoplatku o úroky z prodlení. Celkový dluh uhradí dlužník tak,
že v období od 1.5. do 31.12.2002 uhradí ve výši 2.000 Kč/měsíc a s platností od 1.1.2003 výši 5.000,Kč/měsíc. Za posečkání s úhradou dluhu jsou stanoveny úroky ve výši obvyklé, tj. 140% diskontní úrokové
sazby ČNB, platné v době uzavření smlouvy. Dluh bude splatný vždy k 20. dni měsíce. V případě, že
dlužník bude v prodlení více jak 2 splátky, pozbývá splátkový kalendář platnosti, dluh je splatný
neprodleně, a to v plné výši

•

29 půjček z Fondu živelných pohrom v celkovém objemu 3.570,8 tis Kč

schvaluje
•

převod tepelného kanálu u bytového domu Purkyňova 1257-58 a bytového domu Štěpnická 1259-60 v Uh.
Hradišti společnosti CTZ s.r.o.

•

převod části pozemku p.č. 3061/4 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Mařatice Václavu Ondrušovi, Rybárny za
účelem stavby občanské vybavenosti, s podmínkou zachování průchodu do vnitrobloku

•

převod části pozemků p.č. 251/4 o výměře cca 180 m2; 518/2 o výměře cca 8 m2; 251/2 o výměře cca
30 m2 a st.p.č. 517 o výměře 30 m2 k.ú. Sady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno za odhadní
cenu, nejméně však za 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem

•

pronájem s následným převodem nebytových prostor o výměře 14,5 m2 v bytovém domě čp. 1257,
Štěpnická ul., Uh. Hradiště MVDr. Petru Hořavovi

•

zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Vésky v majetku Českých drah

•

převod pozemku p.č. 430/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Sady Aloisovi a Bohumile Michalcovým, s podmínkou
břemene zastavění zídkou za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem

•

převod pozemku st. p.č. 1556/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Mařatice Věře Vyhlídalové

•

směnu pozemků p.č. 3844/158 o výměře 2.426 m2 z majetku města Kunovice za pozemky p.č. 3936/2,
3937/2, 3947, 3949 o celkové výměře 2.883 m2 z majetku města Uh. Hradiště, vše v k.ú. Kunovice

•

změnu usnesení MZ ze dne 24.8.1999, a to následovně: původní znění: převod pozemků v areálu
lyžařského umělého svahu v k.ú. Jarošov z majetku města firmě I.B.A. GASTRO, a.s., Kunovice, a to za
cenu 125.000 Kč a následujících podmínek: a) uzavření smlouvy mezi firmou I.B.A. GASTRO a TJ
SLOVÁCKÁ SLAVIA o převodu staveb v areálu LUS Jarošov a úhradu částky 1.400.000 Kč, b) uzavření
smlouvy mezi TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA a městem UH o příspěvku na rekonstrukci sportovní haly ve výši
400.000,- Kč z výnosu z prodeje staveb na LUS. Nové znění: převod pozemků v areálu lyžařského umělého
svahu v k.ú. Jarošov z majetku města firmě I.B.A. Holding, a.s., Kunovice, a to za cenu 125.000 Kč
a následujících podmínek: a) uzavření smlouvy mezi firmou I.B.A. GASTRO a TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA o
převodu staveb v areálu LUS Jarošov a úhradu částky 815.000 Kč. b) uzavření smlouvy mezi TJ
SLOVÁCKÁ SLAVIA a městem UH o příspěvku na rekonstrukci sportovní haly ve výši 468.665,40 Kč
z výnosu z prodeje staveb na LUS

•

převod pozemku p.č. 241/47 o výměře 31 m2 v k.ú. Sady Františku Příplatovi, JUDr. Ing. Zdeňku
Zemkovi, Antonínu Štěrbovi, Ing. Pavlu Dohnalovi, a to za kupní cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem

•

zřízení věcného břemene (uložení vodovodního a kanalizačního řadu) k části pozemku p.č. 335/1 v k.ú.
Míkovice pro manžele Petra a Jitku Tvrdoňovy, břemeno se zřizuje bezúplatně za podmínky možnosti
připojení budoucích stavebníků

•

směnu pozemku p.č. 242/1 o výměře 2.301 m2 z majetku společnosti PIRAN CONSULTING spol. s r. o.,
Uh. Hradiště v hodnotě 400 Kč/m2 za část pozemku st. p.č. 417 o výměře cca 1.120 m2 z majetku města
v hodnotě 1.300 Kč/m2; vše v k.ú. Uh. Hradiště s doplatkem ze strany PIRAN CONSULTING spol. s r.o. a
s tím, že pozemek st.p.č. 417 bude zatížen břemenem vstupu do vnitrobloku

•

převod části pozemku st.p.č. 223/4 o výměře cca 495 m2 v k.ú. Uh. Hradiště společnost PIRAN
CONSULTING spol. s r. o., Uh. Hradiště za kupní cenu 1.300 Kč/m2

•

změnu usnesení MZ ze dne 17.10.2000, a to následovně. Původní znění: převod části pozemku.p.č. 764/1
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Mařatice Jaroslavu a Ireně Zalubilovým, a to cca 5 m2 - budoucí zastavěnou
plochu za cenu 280 Kč/m2, zbylou část za cenu 50 Kč/m2, vše s úhradou nákladů spojených s převodem.
Nové znění: převod částí pozemků p.č. 764/1 o výměře 17 m2 a p.č. 156/1 st.pl. o výměře 11 m2,
v k.ú. Mařatice Jaroslavu a Ireně Zalubilovým , a to 5 m2 z p.č. 764/1 - budoucí zastavěnou plochu za cenu
280 Kč/m2, zbylou část za cenu 50 Kč/m2, vše s úhradou nákladů spojených s převodem

•

převod pozemku p.č. 437/127 o výměře 110 m2 v k.ú. Mařatice manželům Orlíkovým, za kupní cenu 300
Kč/m2

•

rozšíření seznamu následujících bytů k odprodeji: v domě čp. 143, ul. Krátká v Uh. Hradišti, v domě čp.
415, Na Morávce v Uh. Hradišti, v domě čp. 1165, Štěpnická v Uh. Hradišti

•

převod pozemku st.p.č. 2545 a budovy na něm se nacházející, dále pozemku p.č. 315/4 a části pozemků
p.č. 315/1, 341/4, 341/7 v k.ú. Uh. Hradiště o celkové výměře 4.800 m2 Vlastimilu Kubáňovi, a to za
celkovou částku 3,500.000 Kč

•

smlouvu o spolupráci mezi městem Uh. Hradiště a 1. FC Synot, a.s. na rok 2002

•

udělení čestného ocenění Dům roku 2001 objektu Reduty

•

redesign a digitalizaci historického znaku města Uh. Hradiště a grafickou značku města Uh. Hradiště,
navrženou a zpracovanou jejím autorem Mgr. Dušanem Wolfem

•

plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2002

neschválilo
•

společnosti Ars collegium, s.r.o., Uh. Hradiště prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného
nebytových prostor v objektu čp. 41 ul. Prostřední, v období od 6.1.1999 do 26.3.2002
- převod části pozemku p.č. 224 o výměře 140 m2 v k.ú. Vésky Marii Pipalové

souhlasilo
•

s přechodem práv a závazků, vyplývajících ze smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené
s PROJEKTBAU – společností pro rozvoj a realizaci projektů s.r.o., Karlovy Vary dne 1. 8. 2001 pod č. S0100140/SMM na AVX Czech Republic, s.r.o. Lanškroun, IČO 46508171

stanovilo
•

pro volební období 2002 – 2006 počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště na 27

