USNESENÍ
z 29. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 11.01.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.1

zrušení pronájmu části pozemku p. č. 6030/5 orná půda o výměře 33.451 m2,
pozemku p. č. 6029/1 orná půda o výměře 25.855 m2 a pozemku p. č. 6030/85 orná
půda o výměře 2.460 m2, vše v lokalitě Olší – Pod vinohrady ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, který byl schválen na 70. zasedání Rady města ve
Starém Městě panu Jiřímu Čevorovi, bytem Tupesy 460, na dobu určitou od 01. 11.
2011 do 01. 11. 2031 s výpovědní lhůtou 2 roky, a nájemné ve výši 0,70 Kč/m2 a rok
+ příslušná DPH, za účelem výstavby a užívání sportovně rekreačního jezdeckého
areálu, z důvodu neuzavření nájemní smlouvy – odstoupení od záměru výstavby
plánovaného jezdeckého areálu – parametry plánovaného poldru v lokalitě Olší na
potoku Salaška stavbu jezdeckého areálu na tomto místě zcela vylučují.

1.2

ukončení pronájmu části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha
o výměře 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Antonínu Pavlicovi, bytem Staré Město, Svatoplukova 1195, dohodou
k 31.12.2011.

1.3

pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 80
m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu
Josefu Dubovskému, Staré Město, Seifertova 1460 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2/rok + příslušná DPH, za účelem
parkování vozidel.

1.4

pronájem části pozemku p. č. 6073/79 orná půda o výměře 25 m2 a části pozemku p.
č. 6073/112 ost. plocha o výměře 78 m2, vše v lokalitě Trávník II. ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Tomáši Vybíralovi a paní Monice Jančové,
společně bytem Uherské Hradiště, Trnková 428, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření zahrady –
zemědělského obhospodařování. Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.6

dodatek č. 1/2012 smlouvy o odvozu, využití a odstranění odpadu s firmou OdpadyTřídění-Recyklace a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště.

1.7

dodatek č. 2 smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů a poskytování
služeb s firmou KOVOSTEEL, s. r. o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.

5.1

dodatek č. 40 ke smlouvě s ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. o zajištění městské
hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherské Hradiště a obcí
Kunovice a Staré Město ze dne 16.02.1994.

5.2

dodatek č. 41 ke smlouvě s ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. o zajištění městské
hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherské Hradiště a obcí
Kunovice a Staré Město ze dne 16.02.1994.
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souhlasí

II.
3.1

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4, s umístěním znaku
města Staré Město na webu služby GEODATA on-line/e-Utility Report firmy
HRDLIČKA spol. s r.o, se sídlem Tetín 45, 266 01Beroun.
III.

4.2

pověřila

zpracováním a projednáním změny Územních opatření o stavebních uzávěrách na
území města Ing. Helenu Štolhoferovou. Obecně závazná vyhláška č. 01/98 o
regulaci výstavby v ulicích Hradišťská, nám. Hrdinů, Velkomoravská a Brněnská bude
zrušena, Nařízení města Staré Město č. 01/2006, kterým se vyhlašuje stavební
uzávěra v ulici Na Hradbách, bude přepracováno v souladu s ustanoveními nového
stavebního zákona.
IV.

6.2

stanovila

v souladu s nařízením vlády č. 448/2011 Sb. a vnitřní směrnicí č. S 01/2007
„Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Staré Město“ platy ředitelům školských příspěvkových organizací města
s platností od 01.01.2012 ve výši dle zápisu.

V.

vzala na vědomí

4.1

vyjádření města k oznámení o zahájení řízení o dodatečné povolení stavby dle
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.1

zápis z 5. zasedání sociální komise ze dne 12.12.2011.
VI.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační
plocha o výměře 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 44/20 ost. pl./jiná pl. o
výměře 103 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta
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USNESENÍ
z 29. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 11.01.2012 při výkonu působnosti jediného společníka obchodní
společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město
Valná hromada společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město:

uložila
jednateli společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město
6.3

připravit návrh na snížení majetku společnosti o nemovitý majetek, který je pro
společnost nepotřebný z důvodu ukončení živočišné výroby.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

