USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 14.09.2011
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

zrušení pronájmu nebytových prostor – prostory pivnice, vinárny a bowlingu
s příslušenstvím, včetně zabudované dvoudráhové technologie bowlingu
s příslušenstvím, vše v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, panu Milanu Burdovi, bytem Jalubí 456, který byl schválen na
18. zasedání Rady města Staré Město dne 04.08.2011 pod bodem I./1.1.

1.2

ukončení pronájmu části pozemku p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 v lokalitě
ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Valerii
Blahové, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2050, dohodou k 30.09.2011.

1.3

změnu nájemce u smlouvy o pronájmu ze dne 1. 6. 1995 – nájem nebytových prostor
+ podíl na společných prostorách ve zdravotním středisku ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem ordinace praktického lékaře, z MUDr. Marcely
Šupkové na společnost 1. staroměstská ordinace, s. r. o., Staré Město, Za Mlýnem
1857, za podmínky, že společnost 1. staroměstská ordinace, s. r. o., Staré Město, Za
Mlýnem 1857 se umístí na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání smluvního
vztahu s pojišťovnami v oboru praktický lékař pro oblast Staré Město a okolí, které
vyhlašuje Krajský úřad Zlínského kraje.

1.4

sdružení Lodě-hausbóty, o. s., Uh. Hradiště, Svatováclavská 906 změnu u předmětu
pronájmu u nájemní smlouvy o nájmu areálu „Přístaviště“ v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ze dne 01.09.2010. Jedná se o zrušení pronájmu 1 ks mobilní buňky včetně
zařízení. Nájemné zůstává v původní výši.

1.7

pronájem části pozemku p. č. 221 ostat. plocha/hřbitov o výměře 1 m2 na pohřebišti
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ADIE, s. r. o,
Prostějov, nám. E. Husserla 16, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a
nájemné ve výši 500 Kč/rok + příslušná DPH, za účelem umístění a provozování
prodejního automatu na svíčky.

1.8

odvádění srážkových vod dešťovou kanalizací (PVC-DN 200), která je v majetku
města Staré Město, z lehké montované haly na tenis s příslušenstvím, v lokalitě
Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, občanskému sdružení
TC Staré Město, Staré Město, Karoliny Světlé 1013. Smlouva o odvádění srážkových
vod bude uzavřena s účinností od 15.09.2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a úhradou za služby ve výši 1.000 Kč/rok + příslušná DPH.

1.13

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 „Staré Město, úprava DS, Koníček“ umístění nového
kabelového vedení NN v délce 2 m na pozemku p. č. 196/3 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 v délce 2 m.
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Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši
1.000 Kč + příslušná DPH.
2.1

zjednodušenou dokumentaci na akci Chodník na ulici Trávník Staré Město 2. část.

2.2

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Chodník na ulici Trávník Staré Město 2. část. Rada města určila do soutěže
vyzvat tyto uchazeče STAVAKTIV, s. r. o., Staré Město, Ing. Jiří Křen – TRADIX,
Staré Město, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí.

2.3

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Parkoviště Za Radnicí Staré Město, 1. část. Rada města určila do soutěže vyzvat
tyto uchazeče STABOS, spol. s r. o., Bohuslavice u Zlína, EKOSTAV, a. s., Staré
Město, SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bílovice.

2.4

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Krytá autobusová zastávka Velkomoravská ve Starém Městě. Rada města určila
do soutěže vyzvat tyto uchazeče STAVEBNINY Kodrla, s. r. o., Huštěnovice, JASSUNI, s. r. o., Jalubí, STAVAKTIV, s. r. o., Staré Město, Vladimír Pavlica – Rekostav,
Praha.

3.1

finanční příspěvky:
- Oblastní Charitě Uherské Hradiště na neinvestiční činnost, sociální projekty
realizované ve Starém Městě v roce 2011 ve výši 50.000 Kč,
- Diakonii ČCE – středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště na činnost
střediska v roce 2011 ve výši 5.000 Kč,
- Českému svazu včelařů, o.s. ZO Uherské Hradiště na činnost v roce 2011 ve výši
5.000 Kč,
- Českému zahrádkářskému svazu, ZO Staré Město, Hradišťská 89 na pořádání
výstavy ovoce a zeleniny v r oce 2011 ve výši 5.000 Kč,
- Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum SNN v ČR,
Uherské Hradiště, Palackého nám. 293 na činnost centra v roce 2011 ve výši
5.000 Kč,
- Matici svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem na provoz,
údržbu a modernizaci areálu a objektů na Svatém Hostýně v roce 2011 ve výši
2.000 Kč
- Staroměstské kapele, občanské sdružení, Staré Město na vydání CD nosiče
v letošním roce ve výši 10.000 Kč.

6.2

zvýšení kapacity Mateřské školy Komenského 1721, příspěvková organizace, Staré
Město ze stávajícího počtu 70 dětí na počet 71 dětí.

6.3

plat ředitelce SVČ Klubko s účinností od 01.10.2011 dle zápisu.

6.4

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní
směrnicí č. S 01/2007, odměnu ředitelce příspěvkové organizace města SVČ Klubko
dle zápisu.
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.12

schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami –
převod pozemku p. č. 4560/113 ostat. plocha/zeleň o výměře 9 m2, který se nachází
v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2,
Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Staré Město.

5.2

schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2011 – příjmy se snižují ze
106.634.000 Kč na 106.410.000 Kč, výdaje se snižují ze 125.112.000 Kč na
124.533.000 Kč, financování se snižuje z 18.478.000 Kč na 18.123.000 Kč.

III. neschválila
1.11

žádost paní Libuše Hudečkové, bytem Staré Město, Sadová 1851 o převod majetku –
prodej části pozemku p. č. 340/132 orná půda o výměře cca 140 m2 v lokalitě ul.
Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z důvodu blízkosti
bytového domu.

3.1

žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně o finanční příspěvek na vydávání
čtvrtletníku s názvem Vlastivědný věstník MORAVSKÝ.
IV. souhlasí

1.14

s připojením na infrastrukturu v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví města Staré Město, občanskému sdružení TC
Staré Město, Staré Město, Karoliny Světlé 1013 za podmínky úhrady jednorázového
příspěvku ve výši 10.000 Kč za připojení na tuto infrastrukturu městu Staré Město.
V. jmenovala

6.1

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
paní Mgr. Moniku Havláskovou, trvale bytem Tupesy 80, PSČ 687 01, ředitelkou
Střediska volného času KLUBKO, příspěvková organizace, U Školky 1409,
Staré Město, s účinností od 01.10.2011.

VI. vzala na vědomí
4.1

vyjádření města k oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení dle
§ 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

5.1

hospodaření města k 31.07.2011.

6.1

Zápis o průběhu konkursu na funkci ředitele/ředitelky Střediska volného času
KLUBKO, příspěvková organizace, U Školky 1409, Staré Město ze dne 13.09.2011.
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6.5

zápis z 6. zasedání kulturní komise ze dne 25.08.2011.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor – prostory vinárny a bowlingu
s příslušenstvím, včetně zabudované dvoudráhové technologie bowlingu
s příslušenstvím, vše v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/352 ostat. plocha/ostat.
komunikace o výměře 35 m2 v lokalitě ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 240/446 ostat. plocha o výměře 50 m2
v lokalitě ul. Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.9

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostat. plocha/
ostat. komunikace o výměře cca 30 m2 a prodej části pozemku p. č. 6068/34 ostat.
plocha/ ostat. komunikace o výměře cca 20 m², vše v lokalitě ul. Za Kostelíkem ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned
v souvislosti se záměrem převodu pozemku p. č. 3693/1 připravit návrh dopravního
opatření pro zpřehlednění zatáčky na místní komunikaci v ul. Za Kostelíkem.
T: příští RM

1.10

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6354 ostat. plocha/jiná
plocha o výměře 9 m2, v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

