USNESENÍ
z 22. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 05.10.2011
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

- ukončení pronájmu bytové jednotky č. 209 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Boženě
Jabůrkové, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 30.09.2011.
- pronájem bytové jednotky č. 209 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii Zaorálkové,
bytem Staré Město, Brněnská 478, na dobu určitou do 31.12.2011 a nájemné ve výši
15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

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,
společnosti PALNAS, spol. s r. o., Zlechov 135, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
tři měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2 a rok, za účelem vybudování a užívání dvou
parkovacích stání pro komerční využití – prodejnu svítidel.

1.3

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, JUNÁKU - svazu skautů
a skautek ČR, střediska „Hradišťská dvojka“ Uh. Hradiště, se sídlem Modrá 66, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umístění 3 ubytovacích
buněk pro činnost skautského střediska.

1.5

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 „St. Město, Huštěnovská, kab. NN“ umístění nového
kabelového vedení NN na pozemku p. č. p. č. 6065/19 a pozemku p. č. 4547/6 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 ve výši 3.000
Kč + příslušná DPH.

1.6

mandátní smlouvu mezi městem Staré Město a společností eCENTRE, a. s., Praha 7,
Jankovcova 1518/2 na provedení komplexní zadavatelské činnosti ve smyslu zákona
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění a zastoupení mandanta ve
smyslu ustanovení § 151 ZVZ v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené
služby dodávky elektrické energie.

2.4

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Místní komunikace ulice Sportovní
Staré Město z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

5.1

plán inventur na rok 2011.
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.4

schválit 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, manželům panu Ivanu Hulckému a paní Janě Hulcké, bytem Staré Město,
Obilní čtvrť 297, za cenu 600 Kč/m2, za účelem legalizace vlastnických vztahů
k užívanému pozemku.
III. rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Chodník na ulici Trávník Staré Město 2. část.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč JASS-UNI, s.r.o., Jalubí.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Parkoviště Za Radnicí Staré Město, 1. část.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Kartusek – Ekostav s.r.o., Staré Město.

2.3

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Krytá autobusová zastávka Velkomoravská.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč STAVAKTIV s. r. o., Staré Město.

IV. vzala na vědomí
4.1

vyjádření města k žádosti o územní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění dle zápisu.

4.2

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.

4.3

vyjádření města k oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
dle § 78, 118 odst. 2 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

