USNESENÍ
ze 17. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 13.07.2011
Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1

pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, panu Karlu Kotlárovi a paní Heleně Kotlárové (opatrovník – pan Karel
Kotlár), dnes společně bytem Staré Město, Svatoplukova 1218, na dobu určitou od
01.08.2011 do 31.08.2011 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2 a měsíc.
(Měsíční nájemné – 2.040 Kč, záloha na vodné a stočné – 950 Kč)
V případě bezdlužnosti bude vždy smlouva automaticky prodloužena o další měsíc,
nejdéle však do 31.12.2012.

1.6

nabídku společnosti Pragoplyn, a. s., Praha 1, Jungmannova 36/31, IČ: 279 33 318,
na akci „Veřejná zakázka na sdružené dodávky zemního plynu pro město Staré
Město“ a jeho příspěvkové organizace.

1.7

zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 6073/234 ost. plocha o výměře 513 m2 a
pozemku p. č. 6073/235 orná půda o výměře 241 m2, vše v lokalitě Trávník II. ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Michalu Lenhartovi, bytem
Hluk, Vyšehradská 538.

1.8

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené společností E.ON
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 na
právo umístění stavby „Novostavba RD na p. č. 3169/3 k. ú. Staré Město (přípojka)“
umístění nového kabelového vedení NN na pozemku p. č. 6056/10, 6056/11, 5212/1,
6053/307 a 4539/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění nového kabelového vedení NN.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2011 platí částka
9 Kč/m2 a rok + příslušná DPH.

3.1

finanční příspěvky:
- O.S. MORRIGAN, skupině historického šermu Bratří Mrštíků 1598, Staré Město
na pořádání lukostřeleckého turnaje „Chřibský krkavec“ ve výši 2.000 Kč.
- O.S. Staroměští šohajíci, Klukova 830, Staré Město na úhradu pronájmu za prostory
pro uložení písku ke sportovně společenské akci „Slovácké léto s ADEL TRADING
2011“ ve výši 5.000 Kč.
- Šachovému klubu Staré Město, Brněnská 1249 na pořádání devátého ročníku
mezinárodního šachového turnaje „FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 2011“ ve výši
20.000 Kč.
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3.2

mimořádný termín svatebního obřadu 05.08.2011.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.5

schválit převod majetku – směnu části pozemku p. č. 6044/642 orná půda o výměře
119 m2 a části pozemku p. č. 6044/30 ost. plocha o výměře 144 m2, vše ve vlastnictví
Ing. Jiřího Křena – TRADIX za část pozemku p. č. 6053/198
ostat.pl./ostat.komunikace o výměře 409 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše
v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem zřízení parkovacích stání u areálu půjčovny elektrostřediska firmy.
Cena směňovaných pozemků byla stanovena dohodou a činí 300 Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, jenž činí 146 m2 zaplatí Ing. Jiří Křen –
TRADIX, Staré Město městu Staré Město 43.800 Kč (300 Kč/ m2).
III. souhlasí

6.2

s uzavřením Městské knihovny a IC Staré Město ve dnech 15.08.2011 – 19.08.2011
z důvodu revize knihovního fondu.
IV. stanovila

6.3

prodejní cenu turistické zeměpisné mapy Chřibů a okolí na 45 Kč vč. DPH.

V. vzala na vědomí
6.1

činnost Městské knihovny a informačního centra Staré Město za I. pololetí 2011.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. st. 250 zast. plocha a
nádvoří o výměře 122 m2 v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 2390/5 zast. plocha a
nádvoří o výměře 2 m2 v lokalitě areálu Dolina Staré Město, a. s. ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

- zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1607/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 123 m2 v lokalitě areálu Dolina Staré Město, a. s. ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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-

zpracovat majetkovou pozemkovou mapu areálu bývalého zemědělského
družstva.
T: 19.08.2011

Radoslav Malina
místostarosta

Miroslav Horký
člen rady města

