USNESENÍ
z 30. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 31.01.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.
1.1

schválila

- pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře
100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti AUTOJEŘÁBY BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1084 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2/rok +
příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.
- pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře
100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Aloisi Hučíkovi, Staré Město, Finská čtvrť 1494 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2/rok + příslušná DPH, za účelem
parkování vozidel.

1.6

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů pana Antonína Koníčka,
bytem Popovice 155 a paní Magdaleny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, Na Baště
324, na právo umístění stavby oplocení a právo chůze na části pozemku p. č. 6404/1
o výměře 3 m2 (dle GP č. 2766-122/2011 ze dne 21.12.2011se jedná o pozemek p. č.
6404/3 ostat. pl./jiná plocha o výměře 3 m2) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu umístění stavby oplocení a právu chůze.
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 2012 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.7

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, Huštěnovská, kab. NN“ umístění nového
kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 6065/19, 6066/3, 4547/10 a 6064/225 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 2012 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

2.1

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Místní komunikace ulice U Potoka Staré Město. Rada města určila do soutěže
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vyzvat tyto uchazeče Kartusek-Ekostav, s. r. o., Staré Město, Stavaktiv, s. r. o., Staré
Město, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěnovice, SVS
Correct, spol. s r. o., Bílovice, Stamos, spol. s r. o., Uherské Hradiště, Promont
Uherské Hradiště, s. r. o.
2.2

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Rekonstrukce komunikace Alšova ve Starém Městě. Rada města určila do
soutěže vyzvat tyto uchazeče Ing. Jiří Křen – TRADIX, Staré Město, KartusekEkostav, s. r. o., Staré Město, Stavaktiv, s. r. o., Staré Město, JASS-UNI, s. r. o.,
Jalubí, SVS Correct, spol. s r. o. Bílovice, Stamos, spol. s r. o., Uh. Hradiště, PaPP,
s. r. o., Uherské Hradiště.

2.3

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
Bezbariérový chodník Zerzavice – Moravní nábřeží Staré Město. Rada města
schválila finanční spoluúčast města ve výši 1.087.248 Kč.

2.4

cenovou nabídku společnosti Promont Uherské Hradiště s. r. o. na opravu místních
komunikací v ulicích V Zahradě, Palánek a křižovatky ulic V Zahradě a Sportovní.

2.5

změnu zadávacích podmínek k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce na akci
Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy zadávané v užším řízení.

2.6

dokumentaci pro územní řízení na akci Nábřeží Staré Město.

3.1

odměny pro přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti dle zápisu.

3.2

termíny svatebních obřadů 28.03. a 28.04.2012.

6.2

vnitřní směrnici č. S 01/2012 o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

6.3

vnitřní směrnici č. S 02/2012 o závodním stravování.

6.4

rozpočet sociálního fondu na rok 2012.

II.

1.4

doporučila zastupitelstvu města

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 44/20 ostat. pl./jiná plocha o
výměře 103 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu
Ludvíku Jakšíkovi a paní Marii Jakšíkové, bytem Uh. Hradiště, Tůně 845, za cenu
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.
III.

6.5

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění § 102 odst. (2), písm. g) ve
zkušební době z funkce vedoucího finančního odboru pana Ing. Zdeňka Vojtka ke dni
31.01.2012.

IV.
2.7

odvolala

pověřila

starostu k zajištění další přípravy založení Místní akční skupiny Staroměstsko.
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6.5

v souladu s § 102 odst. (2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
paní Ing. Alenu Holubovou řízením finančního odboru ode dne 01.02.2012.
V. souhlasí

2.7

se záměrem založit Místní akční skupinu Staroměstsko.
VI.

jmenovala

2.1

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek ve
složení: členové: Josef Bazala, Miroslav Horký, Ing. Vladimír Kučera, Ing. Jaroslav
Kunčík, Ing. Robert Staufčík, náhradníci: Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábranský.

2.2

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek ve
složení: členové: Josef Bazala, Radoslav Malina, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Robert
Staufčík, Ing. Radek Novák, náhradníci: Ing. Vladimír Kučera, Martin Rachůnek.
VII.

3.3

vzala na vědomí

- zprávu o přijatých stížnostech a peticích v roce 2011
- výroční zprávu o poskytování informací v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2011.

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.

4.3

vyjádření města k žádosti o změnu v užívání dle § 126 a 127 a zákona č. 183/2006
Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4

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

6.1

stanoviska ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích odborů městského
úřadu ke zprávám z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem v roce
2011 a provedená opatření považuje za dostatečná.

VIII.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní pl./tok
přiroz. o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 6066/7 vodní pl./tok přiroz. o výměře 1
m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o
výměře 5.000 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned
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1.5

zveřejnit záměr na převod pozemku - směnu pozemku p. č. 6404/2 ostat. pl./jiná
plocha o výměře 65 m2 za část pozemku p. č. 6404/1 ostat. pl/jiná plocha o výměře 3
m2, vše v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic

2.6

zajistit vydání územního rozhodnutí a zajistit dopracování dalšího stupně projektu pro
objekt rozšíření hřbitova.
T: 30.04.2012

3.

Odboru stavebního úřadu a územního plánu

4.5

připravit postup zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2002.

4.

Finančnímu odboru

2.4

připravit rozpočtové opatření na pokrytí financování oprav komunikace v ulici Palánek
a křižovatky ulic V Zahradě a Sportovní.
T: příští ZM

Josef Bazala
starosta

T: 14.03.2012

Radoslav Malina
místostarosta

