Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne
13.4.2004
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
vzalo na vědomí
•

zprávu o činnosti rady města

•

informaci o dopadu reformy veřejné správy na hospodaření města

•

zprávu o realizaci investičních akcí za rok 2003

•

předložený materiál ve věci soudního sporu s městem Staré Město o tzv. “historický majetek”

schválilo
•

změnu rozpočtu. Celkový rozpočet města na rok 2004 má tuto skladbu: Příjmy celkem 718,386,3 tis. Kč,
výdaje celkem 782,744,5 tis. Kč, financování 64,358,2 tis. Kč. Schodek rozpočtu města bude vypořádán
těmito financujícími položkami: změnou stavu dlouhodobých půjček města –23.298,7 tis. Kč, čerpáním
úvěru Komerční banky, a.s.ve výši 23.000,0 tis. Kč, snížením portfolia u správců cenných papírů ve výši
40.000,0 tis. Kč, snížením finančních prostředků města ve výši 24.656,9 tis. Kč

•

z Fondu živelních pohrom 32 půjček v celkovém objemu 4.793 tis. Kč

•

umístění státního příspěvku 1,36 mil. Kč do obnovy kulturních památek v roce 2004 v rámci Programu
regenerace MPZ takto: Knihovna B.B.Buchlovana (dokončení obnovy - kopule) 1,40 mil. Kč z rozpočtu
města, 1,36 mil. Kč z Programu regenerace. Celkem 2,76 mil. Kč

•

aktualizovaný program regenerace sídliště Mařatice – Východ

•

nabytí id. 1/2 pozemků st.p.č. 1490/3 o výměře 6 m2, st. p.č. 1491/2 o výměře 18 m2, p.č. 3058/2 o
výměře 621 m2, p.č. 3058/5 o výměře 2 m2 a p.č. 3058/7 o výměře 54 m2 v k.ú. Mařatice od Františka
Májíčka, bytem Uh. Hradiště - Míkovice a paní Zorice Any, Záhřeb, Chorvatsko, a to za cenu dle znaleckého
posudku

•

nabytí části pozemku st.p.č. 47/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Uh. Hradiště od České pojišťovny, s.p.,
Spálená 16, Praha 1, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

převod části pozemku p.č. 569 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště manželům Antonínu a
Ludmile Měrkovým, bytem Uh. Hradiště

•

převod pozemku p.č. 365/1 o výměře 152 m2 v k.ú. Uh. Hradiště společnosti Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uh. Hradiště, a to za cenu dle znaleckého posudku s tím, že
k sousednímu pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Uh. Hradiště bude pro oprávněného - Slovácké vodárny
a kanalizace a.s. zřízeno bezúplatně věcné břemeno průchodu a průjezdu

•

pronájem s následným převodem garáže č. 9 v suterénu BD Štěpnická 1260, Uh. Hradiště panu Antonínu
Klimkovi, bytem Uh. Hradiště; úhrada nájmu bude v pravidelných měsíčních splátkách od 20. 4. 2004 do
20. 11. 2020, poslední splátka je splatná 20. 12. 2020; všechny měsíční splátky budou zvýšeny o úrok ve
výši 140% diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou a platnou v době podpisu smlouvy

•

směnu částí pozemků p.č. 1475 z majetku manželů Vítězslava a Heleny Vašendových, bytem Uh. Hradiště
a p.č. 1470 z majetku paní Heleny Vašendové, bytem Uh. Hradiště o celkové výměře cca 40 m2 za část
pozemku p.č. 2046/1 o stejné výměře z majetku města; vše v k.ú. Mařatice

•

převod 1 ks přístřešku “ESSO” nacházejícího se v areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti ing. Heleně
Musilové z Uh. Hradiště, a to za kupní cenu 50.000 Kč

•

převod 2 ks přístřešků “ESSO” nacházejících se v areálu bývalých kasáren v Uh. Hradišti Josefu Tobolákovi
z Uh. Brodu, a to za kupní cenu 75.000 Kč/ks

•

převod pozemku st.p.č. 1200 o výměře 19 m2 v k.ú. Uh. Hradiště (zastavěného garáží) MUDr. Vladimíru
Klapalovi a MUDr. Jaroslavě Klapalové, bytem Uh. Hradiště

•

nabytí pozemků p.č. 2057/15 o výměře 5 m2; p.č. 3000/121 o výměře 112 m2; p.č. 3000/222 o výměře
96 m2 v k.ú. Mařatice od stávajících vlastníků Antonína Blahy, Uh. Hradiště, Jaroslava Blahy, Mistřice,
Josefa Blahy, Mistřice a Miloslavy Klvaňové, Podolí, a to za kupní cenu určenou dle znaleckého posudku

•

nabytí části pozemku p.č. 3000/113 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Mařatice pro realizaci autobusové zastávky
od pana Stanislava a paní Jiřiny Tomancových, bytem Uh. Hradiště, a to za cenu dle znaleckého posudku

•

směnu části pozemku p.č. 1425/1 o výměře cca 5 m2 z majetku města za p.č. 1425/2 o výměře 9 m2 ve
vlastnictví manželů Vuových z Uh. Hradiště; vše v k.ú. Uh. Hradiště s tím, že manželé Vuovi uhradí
náklady spojené s předmětnou směnou

•

převod pozemků p.č. 3042/2; 3042/3; 3042/4; 3015/97; 3015/11 a části pozemku p.č. 3042/5 o celkové
výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Mařatice panu Josefu Bednářovi – úklidové práce, Uh. Hradiště, a to za kupní
cenu 400 Kč/m2

•

nabytí pozemků p.č. 345 o výměře 1242 m2 (část pozemku je zastavěna budovou v majetku města) a p.č.
2550/5 o výměře 746 m2 (pozemek je zastavěn budovou ve vlastnictví města) a p.č. 300/31 o výměře 834
m2 v k.ú. Uh. Hradiště od společnosti RK sport s.r.o., se sídlem Ostrava

•

převod pozemků p.č. 517/35 o výměře 1626 m2; p.č. 521/3 o výměře 181 m2; p.č. 522/5 o výměře 270
m2; p.č. 523/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Vésky společnosti Topdoors, s.r.o., Vésky – Uh. Hradiště, a to za
kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku

•

převod pozemku p.č. 536/12 o výměře 190 m2 v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště panu Romanu Mikulcovi z Uh.
Hradiště, a to za cenu stanovenou dle znaleckého posudku

•

nabytí pozemku p.č. 2065/7 o výměře 44 m2 v k.ú. Mařatice od Miloslava a Zdeňky Bečicových, bytem Uh.
Hradiště

•

zrušit usnesení ZM č. 76/VII. ze dne 15. prosince 2003, v bodě 6., týkající se převodu pozemků za cenu
300 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem

•

změnu usnesení ZM č. 52/V. ze dne 25. 8. 2003 v bodě 21, a to následovně. Původní znění: ZM po
projednání schvaluje směnu pozemků; vše v k.ú. Mařatice z majetku manželů Jitky a Víta Staňkových, Uh.
Hradiště, pozemek p.č. 3015/18 o výměře 1688 m2, z majetku manželů Josefa a Marie Horehleďových, Uh.
Hradiště, pozemek p.č. 3015/42 o výměře 1917 m2 a pozemek p.č. 3015/41 o výměře 1687 m2 z majetku
Drahomíry Vlachynské bytem Uh. Hradiště, pozemek p.č. 3015/43 o výměře 1730 m2 a pozemek p.č.
3015/45 o výměře 1944 m2 za část pozemku p.č. 533 v k.ú. Jarošov a pozemky p.č. 3015/1; p.č.
3015/38; p.č. 3015/37; p.č. 3015/36; p.č. 3015/35; p.č. 3016/37; p.č. 3016/36; p.č. 3016/35; p.č.
3016/34; p.č. 3016/33; p.č. 3016/32; p.č. 3016/31 v k.ú. Mařatice z majetku města v poměru 1:1 s tím,
že město Uh. Hradiště uhradí vlastním nákladem daň z převodu nemovitostí. Nové znění: ZM po projednání
schvaluje následující směnu pozemků: z majetku manželů Jitky a Víta Staňkových Uh. Hradiště, pozemek
p.č. 3015/18 o výměře 1688 m2, v k.ú. Mařatice, za pozemky p.č. 3015/115 o výměře 1317 m2 a p.č.
3015/117 o výměře 148 m2, v k.ú. Mařatice (vytvořeny na základě geometrického plánu č. 1632-2/2004)
a pozemek p.č. 533/6 o výměře 371m2, v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště, (vytvořen na základě
geometrického plánu č. 540-2/2004) z majetku města Uh. Hradiště s doplatkem 29.600 Kč ve prospěch
města Uh. Hradiště. Daň z převodu nemovitostí uhradí město Uh. Hradiště, z majetku manželů Josefa a
Marie Horehleďových, Uh. Hradiště pozemky p.č. 3015/42 o výměře 1917 m2 a p.č. 3015/41 o výměře
1687 m2 , v k.ú. Mařatice za pozemky p.č. 3016/57 o výměře 1687 m2 a p.č. 3016/58 o výměře 279 m2,
v k.ú. Mařatice (vytvořeny na základě geometrického plánu č. 1632-2/2004) a pozemek p.č. 533/5 o
výměře 1638 m2, v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště, (vytvořen na základě geometrického plánu č. 540-2/2004)
z majetku města Uh. Hradiště bez doplatku. Daň z převodu nemovitostí uhradí město Uh. Hradiště,
z majetku Drahomíry Vlachynské, Uh. Hradiště pozemky p.č. 3015/43 o výměře 1730 m2 a p.č. 3015/45 o
výměře 1944 m2, v k.ú. Mařatice za pozemek p.č. 3015/114 o výměře 3674 m2, v k.ú. Mařatice
(vytvořen na základě geometrického plánu č. 1632-2/2004) z majetku města Uh. Hradiště bez doplatku.
Daň z převodu nemovitostí uhradí město Uh. Hradiště

•

změnu usnesení ZM č. 89/VIII. ze dne 9.2. 2004 v bodě 3., a to následovně. Původní znění: ZM po
projednání schvaluje nabytí stavby komunikace III/49731 na pozemku p.č. 2068/1 a pozemku p.č. 2068/1
v k.ú. Mařatice do vlastnictví města Uh. Hradiště, od Zlínského kraje se sídlem Třída Tomáše Bati, č.p.
3792, 761 90 Zlín, IČO: 70891320. Nové znění: ZM po projednání schvaluje nabytí stavby tělesa pozemní
komunikace III/49731 a pozemků p.č. 2068/1, p.č. 2068/4 a p.č. 2068/6 v k.ú. Mařatice, a to od Zlínského
kraje se sídlem Třída Tomáše Bati, č.p. 3792, 761 90 Zlín, IČO: 70891320

•

prodej níže uvedených bytů do osobního vlastnictví v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Uh.
Hradiště č. 9/98 “O prodeji budov bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uh. Hradiště ze dne 18.
8. 1998 ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o domy čp. 749, 750, tj. 12 bytů v ulici Prokopa
Holého; čp. 1117, 1118, tj. 16 bytů ve Štěpnické ulici; čp. 802, tj. 9 bytů na Velehradské třídě

•

prodej níže uvedených bytů do osobního vlastnictví v bytovém domě čp. 715 ul. Mánesova, Uh. Hradiště:
byt č. 715/l JUDr. Petr a Milada Bráblíkovi; byt č. 715/2 Milan a Ludmila Juzlovi; byt č.715/4 Jiří a Anežka
Tibenští

•

dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uh. Hradiště, příspěvková organizace

•

dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková
organizace

•

finanční odměny pro členy výborů ZM. Zaměstnancům města nebudou odměny vypláceny

vyhlásilo
•

výběrové řízení na poskytnutí úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů z Fondu živelních pohrom, s lhůtou
podání žádosti k účasti na výběrovém řízení od 15. 11. 2004 do 30. 12. 2004 za podmínek dle OZV č. 8/97
v platném znění

neschválilo
•

nabytí id. podílu 40/480 k pozemkům p.č. 300/73 a p.č. 300/74 v k.ú. Uh. Hradiště

•

převod částí pozemků p.č. 192/1 o výměře 2377 m2 a p.č. 800/1 o výměře 3251 m2 v k.ú. Sady,
nacházejících se pod komunikací společnosti HOBAS CZ, spol. s r.o., Uh. Hradiště, za cenu dle znaleckého
posudku, nejméně však 250 Kč/m2

vydalo
•

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 O místním
poplatku za užívání veřejného prostranství

udělilo
•

Cenu města za rok 2003 panu Miroslavu Rašticovi a panu Pavlu Bezděčkovi

odvolalo
•

pana Vlastimila Omelku, bytem Uh. Hradiště - Jarošov, z funkce člena kontrolního výboru ZM

zvolilo
•

pana ing. Antonína Kadlčíka, bytem Uh. Hradiště, jako člena kontrolního výboru ZM

souhlasilo
•

s rámcovými podmínkami smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí: budovy č.p. 1023 stojící na
stavební parcele č. 1703, pozemku st.p. č. 1703 zastavěná plocha o výměře 284 m2, pozemku p.č. 286/1
o výměře 1439 m2 a 286/3 o výměře 1415 m2 (parkovací plochy), vše v ulici Revoluční, v k.ú. a obci Uh.
Hradiště, okres Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví České republiky, tak jak jsou tyto rámcové podmínky
vymezeny přílohou č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235

pověřilo
•

starostu města ing. Libora Karáska jednáním se zástupci města Staré Město o ukončení uváděného
soudního sporu soudním smírem

