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USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 18.05.2011
Rada města po projednání bodů programu:
I.

schválila

1.1

pronájem bytové jednotky č. 105 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Zitě Spáčilové, bytem
Slavičín, Karla Vystrčila 383/19, na dobu určitou do 31.12.2011 a nájemné ve výši
15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

ukončení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní Iloně Bučekové a panu Františku
Bučekovi, bytem Staré Město, Na Valech 25, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou,
z důvodu hrubého porušování povinností nájemcem, vyplývající z nájmu bytu zejména
tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši
odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná
s užíváním bytu.
Rada města souhlasí se splácením dlužné částky na nájemném a zálohách na vodném a
stočném manželi Bučekovými v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč.

1.3

pronájem části nemovitosti – části střechy a půdy v objektu č. p. 1000, nám. Hrdinů
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Vodafone Czech
Republic, a. s., Praha 10, Vinohradská 167, na dobu určitou do 31.12.2021 a nájemné
ve výši 85.000 Kč/rok s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem umístění a
provozování telekomunikačního zařízení.

1.4

pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové
výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 2048
paní MUDr. Janě Gottwaldové, bytem Krnov, Stará 33 na dobu neurčitou a stávající
nájemné, za podmínky, že paní MUDr. Jana Gottwaldová se umístí na 1. místě ve
výběrovém řízení o navázání smluvního vztahu s pojišťovnami v oboru praktický
dětský zubní lékař pro oblast Staré Město a okolí, které vyhlašuje Krajský úřad
Zlínského kraje.

1.5

ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých (restaurace Victoria) v budově
č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti VÁCLAV HRABEC, s. r. o., Uherské Hradiště, Purkyňova 365, dohodou
k 30.06.2011.

1.12

smlouvu o sdružení mezi městem Staré Město a společností PONTINAGAS, s. r. o.,
Uh. Hradiště, Sokolovská 570 a společností Služby SM, s. r. o., Staré Město, Za Špicí
1798 související se zadáním veřejné zakázky, jejímž předmětem je výběr
nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu, včetně uzavření příslušných smluv.

1.14

změnu podmínky pronájmu části pozemku p. č. 4500/11 o výměře 1.050 m2 a části
pozemku p. č. 4498/2 o výměře 380 m2, 2 ks mobilních buněk včetně zařízení a 12 ks
silničních panelů, vše v lokalitě Baťova kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
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Uh. Hradiště, občanskému sdružení LODĚ-HAUSBÓTY, Uh. Hradiště,
Svatováclavská 906 – pronájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2036 s možností
dalšího prodloužení, a to z důvodu změny a rozšíření stavby „Přístav Staré Město –
stavba restaurace a sociálního zázemí pro návštěvníky a zákazníky půjčovny lodí“.
2.1

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Místní komunikace ulice Sportovní Staré Město. Rada města určila do soutěže
vyzvat tyto uchazeče P a PP, spol. s r. o., Uh. Hradiště, JASS UNI, s. r. o., Jalubí,
SVS - Correct, spol. s r. o., Bílovice, Kartusek - Ekostav, s. r. o., Staré Město, EKOUH, s. r. o., Staré Město .

3.1

finanční příspěvky:
- Přípravnému výboru slavností bratrství Čechů a Slováků na pořádání
Javořinských slavností na Velké Javořině ve výši 1.000 Kč,
- TJ Jiskře Staré Město na fotbalový turnaj „O pohár starosty města Staré Město“ ve
výši 20.000 Kč,
- Sdružení Podané ruce, o.s. Brno, Francouzská 36 pro Kontaktní centrum Charáč
Uherské Hradiště na činnost v roce 2011 ve výši 20.000 Kč.

3.2

přijetí věcných darů příspěvkovými organizacemi:
– Základní školou Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace od
Nadace DSK v hodnotě 240.110 Kč a od Ing. Jiřího Šašinky fy Yaro v hodnotě 5.900
Kč.
- Mateřskou školou, Komenského 1721, příspěvková organizace, Staré Město na
dopravu dětí do Uherského Hradiště na plavecký výcvik od fy M.A.B. Group, Staré
Město ve výši 3.500 Kč a od Romana Pochylého ve výši 3.500 Kč.

3.3

termíny svatebních obřadů na II. pololetí 2011: 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11.,
10.12.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.7

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/34 orná půda, části
pozemku p. č. 6073/44 ostat. pl., části pozemku p. č. 6073/45 orná půda a části
pozemku p. č. 6073/219 orná půda o celkové výměře cca 450 m2 v lokalitě ul. Trávník
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Mgr. Bořku Mikulovi, bytem
Staré Město, Trávník 2116, za cenu 800 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

1.8

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/44 ostat. pl. a části
pozemku p. č. 6073/45 orná půda o celkové výměře cca 250 m2 v lokalitě ul. Trávník
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům Mgr. Milanu a Mgr.
Lence Němcovým, bytem Staré Město, Trávník 2115, za cenu 800 Kč/m2, za účelem
rozšíření zahrady.

1.9

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 4500/10 orná půda o výměře 303 m2 a
části pozemku p. č. 4500/11 orná půda o výměře 2.019 m2, vše v lokalitě ul.
Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER
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CZ, s. r. o., Vlčnov 556, za cenu 500 Kč/m2, za účelem výstavby podnikatelského
objektu společnosti.
1.10

schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 6049/41 orná půda o výměře 179
m2 v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od paní
Blaženy Němcové, bytem Staré Město, Velehradská 1707, za cenu 25 Kč/m2.

1.11

schválit majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 4560/8 ostatní plocha/komunikace o
výměře 17 m2 a pozemku p. č. 4560/113 ostatní plocha/zeleň o výměře 9 m2, které se
nachází v lokalitě ul. Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které
jsou dnes ve vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové
Město), za účelem narovnání vlastnických vztahů pod komunikací a veřejným
prostranstvím.
III. neschválila

3.1

žádost společnosti Eq.M., kancléř MNK Brno – Řečkovice, zastoupený Ing. Jiřím P.
Drápelem o finanční příspěvek na vydání Moravského historického sborníku –
Ročenky MNK za léta 2006-2010.
IV. vyhlásila

6.2

výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Školní hospodářství, s. r. o.
V. jmenovala

1.13

komisi pro otevírání obálek na dodavatele zemního plynu ve složení: pan Josef Bazala,
pan Radoslav Malina a Ing. Vladimír Kučera.

2.1

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Místní komunikace ulice Sportovní
Staré Město, která provede i otevírání obálek, ve složení členové: pan Josef Bazala,
pan Radoslav Malina, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Robert Staufčík, Miroslav Horký,
náhradníci: Ing. František Šima, Ing. Kamil Psotka, pan Jiří Obdržálek, pan Martin
Rachůnek, Mgr. Martin Zábranský.
VI. vzala na vědomí

6.1

ukončení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje,
dopravním inspektorátem ze dne 24.04.2009 z důvodu legislativních a organizačních
změn.

6.3

zápis z 3. zasedání sociální komise ze dne 11.05.2011.
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VII. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.5

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor a věcí movitých (restaurace Victoria)
v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/32 orná půda a
části pozemku p. č. 6073/220 orná půda o celkové výměře cca 20 m2 v lokalitě ul.
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

