USNESENÍ
z 31. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 15.02.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.2

změnu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 19.12.2005 – snížení výměry části
pozemku na 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, od 01.03.2012 společnosti LUKY-TRANS, s. r. o., Staré Město,
Rastislavova 603 z důvodu přemístění parkování vozidel mimo Staré Město.

6.1

smlouvu o výrobě pořadů – televizních reportáží z města a okolí města Staré Město
pro vysílání programu TV Slovácko se společností J. D. Production, s. r. o., Uherské
Hradiště.

II.

souhlasí

6.2

s realizací úprav a následným dlouhodobým užíváním veřejného prostoru (zahrada
SVČ Klubko) vzniklého v rámci projektu „Prožitková zahrada bez hranic – místo pro
odpočinek i poznání“ a s žádostí o podporu tohoto projektu z Nadace Partnerství
v rámci grantové výzvy Místo pod stromy 2012.

6.3

se změnou smlouvy o půjčce z FRB č. 426/2011 na modernizaci rodinného domu,
týkající se změny titulů, která je uzavřena s panem Vítězslavem Vaverkou, bytem
Staré Město, Klukova 1738.

III.
1.3

nesouhlasí

s žádostí paní Jany Noskové na snížení nájemného za užívání bytu č. 8, Luční čtvrť
2050, Staré Město z důvodu špatného technického stavu bytu.

IV.

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.

4.2

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

4.3

zprávu o průběhu zpracování nového územního plánu města.

2
V.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem městské kuchyně včetně zařízení v budově č. p. 1823,
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační
plocha a části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha o celkové
výměře cca 1.000 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic

1.3

zajistit zpracování projektové dokumentace, která odstraní problémy s vlhkostí
v bytech v bytovém domě Luční 2050.
T: 30.04.2012

3.

Zpracovateli územního plánu města

4.3

zadat projektantovi pokyny k zapracování stanovisek a připomínek dotčených orgánů
a sousedních obcí.
T: 29.02.2012

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

