USNESENÍ
z 33. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 14.03.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.2

výpůjčku nebytových prostor – recepce o celkové výměře 11 m2, v domě
s pečovatelskou službou ve Starém Městě, Bratří Mrštíků 2015, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, Oblastní charitě Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, od 01.04.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za účelem
zázemí pro Domácí pečovatelskou službu.
Za služby spojené s užíváním nebytových prostor je stanovena částka 3.000
Kč/čtvrtletí včetně příslušné DPH.

1.4

společnosti SEADD, s. r. o., hlavní provozovna Staré Město, Zerzavice 1056 změnu
předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 14.12.2005 – snížení výměry části
pozemku p. č. 240/367 ostat. plocha/manipulační plocha na 506 m2 v areálu Na
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 01.04.2012
z důvodu nevyužívání pozemku.

1.10

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 na právo umístění stavby
„16010-018109, CaTN Staré Město, Janáčkova, nové fasády“ umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel a 2 ks
účastnických rozvaděčů na pozemcích p. č. 340/134, 340/135 a 340/123 ve
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení veřejné komutační sítě a umístění účastnických rozvaděčů.
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.

1.11

nařízení města č. 01/2012, kterým se vymezují úseky chodníků a cyklostezek, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí.

2.3

projektovou dokumentaci na akci na akci Místní komunikace ulice Rastislavova Staré Město.

2.4

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Místní komunikace ulice Rastislavova - Staré Město. Rada města určila do
soutěže vyzvat tyto uchazeče STRABAG, a. s., Uherské Hradiště, SVS Correct, spol.
s r. o., Bílovice, STAMOS, spol. s r. o., Uherské Hradiště, Tufír, spol. s r. o.,
Kunovice, STAVAKTIV, s. r. o., Staré Město, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí.

2.5

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na
akci Bezbariérový chodník Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém Městě. Rada
města určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče: Ing. Jiří Křen TRADIX, Staré Město,
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CGM CZECH, a. s., Říčany, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, STAVAKTIV, s. r. o., Staré
Město, P a PP, s. r. o., Uherské Hradiště.
2.6

projektovou dokumentaci na akci Realizace úspor energie na akci Zateplení přístavby
víceúčelové sportovní haly ve Starém Městě.

2.7

investiční záměr akce Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém
Městě.

3.1

finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a okolí na
jejich činnost a na akce pořádané v roce 2012 takto:
- kulturní organizace
Dětský folklorní soubor Dolinečka
zastoupen Ing. Jarmilou Vránovou, vedoucí skupinky
Cimbálová muzika Bálešáci
zastoupena předsedou sdružení Tomášem Vavříkem
Český svaz bojovníků za svobodu základní organizace Staré Město
zastoupen předsedkyní Zdenkou Višenkovou
- kulturní a sportovní organizace
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město
zastoupena starostkou Ing. Antonií Řádkovou
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „HRADIŠŤSKÁ DVOJKA“
zastoupen vůdcem střediska Janem Novákem

35.000
25.000
5.000

40.000
20.000

- sportovní kluby
Šerm S.K. Staré Město
zastoupen Ing. Vojtěchem Štulírem

20.000

- občanská sdružení
Staroměstská kapela
zastoupena kapelníkem Petrem Luběnou

20.000

Občanské sdružení SARKANDER, pobočka Uh. Hradiště
zastoupeno Ing. Albertem Mrázkem
finanční příspěvek na 2 tábory pro děti ze Starého Města

25.000

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,
místní organizace Staré Město zastoupena předsedou Karlem Čejkou

25.000

o.s. MORRIGAN skupina historického šermu
zastoupeno pokladníkem Bohumilem Višenkou

5.000

TC Staré Město, občanské sdružení
zastoupeno místopředsedou klubu Janem Svobodou

5.000

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
zastoupeno ředitelem Bc. Michalem Škrabánkem

5.000
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- sportovní a kulturní akce
Motosport klub Uherské Hradiště
zastoupen jednatelem Josefem Mizerou
na X. ročník závodu historických motocyklů „Slovácký okruh“

50.000

TJ Jiskra Staré Město
zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem
finanční příspěvek na turnaj „O pohár starosty města Staré Město“

20.000

SPS Staré Město, o.s.
zastoupen předsedou Stanislavem Měrkou na Košt slivovice

5.000

Klub přátel vína Staré Město, o.s.
zastoupen Lukášem Přikrylem
na pořádání výstavy vína

5.000

Střední odborná škola a Gymnáziu Staré Město
20.000
zastoupena ředitelem školy Mgr. Bedřichem Chromkem na výměnný pobyt studentů
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Staré Město
2.000
zastoupena Zdeňkem Ebnerem, jednatelem na výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a MŠ
Staroměští šohajíci
5.000
zastoupeni Ing. Markem Pochylým na sportovně společenskou akci „Slovácké beachové
léto 2012“
Martin Nekarda, Staré Město, Alšova 1873
účast na Mistrovství Evropy juniorů v šermu šavlí v Poreči (Chorvatsko)
Občanské sdružení ROSNIČKA
zastoupeno předsedkyní Mgr. Markétou Říhovou na akci Den Země 2012

3.000
3.000

- ostatní
Oblastní charita Uherské Hradiště
zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Jakešem

50.000

Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno
Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště zastoupeno předsedou sdružení
Bc. Pavlem Novákem

30.000

Občanské sdružení KUNOVJAN, Záchalupčí 952, Kunovice
20.000
zastoupeno předsedkyní PhDr. Romanou Habartovou
na zajištění XIX. Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“
Naděje o.s., Dům pokojného stáří v Nedašově
zastoupeno ředitelem pobočky

3.000

Snails Kunovice
zastoupení Pavlem Křivákem, předsedou
na 8. ročník seriálu turnajů v softballu „O putovního šneka 2012“

5.000
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5.1

hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem za
rok 2011.

6.4

zřízení bezplatné donáškové služby vypůjčených knih v Městské knihovně a
Informačním centru Staré Město pro invalidní občany nebo občany se zdravotními
problémy.
II.

doporučila zastupitelstvu města

1.8

schválit 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, společnosti Ray
Service, a. s., Staré Město, Huštěnovská 2022, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem
narovnání vlastnických vztahů.

1.9

schválit převod pozemku - směnu pozemku p. č. 6404/2 ostat. pl./jiná plocha o
výměře 65 m2 ve vlastnictví manželů pana Antonína Koníčka, bytem Popovice 155 a
paní Magdaleny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, Na Baště 324 za část pozemku p. č.
6404/1 ostat. pl/jiná plocha o výměře 3 m2, ve vlastnictví města Staré Město, vše
v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu
1.000 Kč/m2, z důvodu narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

3.1

schválit finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a
okolí na jejich činnost v roce 2012 :
- kulturní organizace
Soubor písní a tanců Dolina
zastoupen Ing.Alešem Radou, vedoucím souboru

60.000

- kulturní a sportovní organizace
Orel jednota Staré Město
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou

70.000

- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Město, o..s.
zastoupen předsedou Ing. Petrem Strakou

95.000

Šachový klub Staré Město
zastoupen předsedou Ing. Romanem Omelkou

100.000

1.FC SLOVÁCKO, a.s.Uherské Hradiště
zastoupeno JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem

90.000

TJ JISKRA Staré Město
zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem

90.000

3.2

schválit pro rok 2012 finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Staré Město na
stavbu nového kostela Ducha svatého ve výši 2.500.000 Kč.

5.2

schválit hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 – příjmy ve výši
110.405.000 Kč, výdaje ve výši 121.879.000 Kč financování 11.474.000 Kč.

5.3

schválit smlouvu o poskytnutí půjčky Školnímu hospodářství, s.r.o. ve výši 6 mil. Kč.
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5.4

schválit rozpočtové opatření č. 01/2012 - příjmy se zvyšují ze 132.711.000 Kč na
140.705.000 Kč, výdaje se zvyšují ze 130.786.000 Kč na 138.136.000 Kč,
financování se mění z – 1.925.000 Kč na – 2.569.000 Kč.

5.5

schválit přidělení půjček z fondu rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice č. S 09/2011 8
žadatelům vlastnícím nemovitost v k. ú. Staré Město v celkové výši 1 134 000 Kč.

5.7

schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012 o místních poplatcích.

5.8

schválit rozpočtový výhled 2013 − 2015.

6.1

odvolat dosavadní tajemnici finančního výboru Ing. Ludmilu Vendelovou z důvodu
odchodu do důchodu.

6.1

jmenovat novou tajemnici finančního výboru Ing. Alenu Holubovou, pověřenou
řízením finančního odboru.

6.3

schválit zřizovací listinu Městské knihovny a Informačního centra Staré Město.

6.5

nabídku na převod majetku – výkup nemovitostí, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437, za cenu 1.510.000 Kč.
Seznam nemovitostí:
a)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1634
- pozemek p. č. st. 1634, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 964 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1884
- pozemek p. č. st. 1884, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1891
- pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m2
- pozemek p. č. st. 1906, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 387 m2
- pozemek p. č. 2410/1, trvalý travní porost, o výměře 8.000 m2
- pozemek p. č. 2410/2, trvalý travní porost, o výměře 236 m2
- pozemek p. č. 2410/3, trvalý travní porost, o výměře 19 m2
- pozemek p. č. 2516/1, trvalý travní porost, o výměře 4.381 m2
b)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/1
- pozemek p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/2
- pozemek p. č. st. 1845/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/3
- pozemek p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/4
- pozemek p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/5
- pozemek p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/6
- pozemek p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.130 m2
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c)
- objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2936
d)
- pozemek p. č. 7037, zahrada, o výměře 876 m2
III.

neschválila

1.1

žádost společnosti Sportovní areál Širůch, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská 541/198
o prominutí inflace - úpravu výše nájemného za pronájem části pozemku p. č. 2420/1
o výměře 35 m2 za účelem jednoduché stavby – zahradní domek – občerstvení, která
slouží v závislosti na provozu tenisových kurtů a o výměře 60 m2 za účelem zřízení
zpevněné plochy před zahradním domkem, vše v lokalitě Širůch ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

žádost manželů paní Anny Blažkové a pana Roberta Blažka, bytem Staré Město,
Úprkova 1812 o převod majetku – prodej části pozemku p. č. 121 zahrada o výměře
cca 650 m2, v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem výstavby rodinného domu z důvodu prozatím nevyřešené
koncepce území mezi nám. Hrdinů a ul. Za Mlýnem.

1.7

žádost společnosti Sportovní areál Širůch, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská 541/198
o převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2420/1 ostat. plocha/neplodná půda o
výměře cca 95 m2, vše v lokalitě Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, z důvodu možnosti přístavby sportovní haly.

3.1

žádost Občanského sdružení Malovaný kraj, 17. listopadu 1a, Břeclav o finanční
příspěvek na vydávání nekomerčního časopisu Malovaný kraj v roce 2012.
IV.

6.6

souhlasí

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s použitím znaku
města pro občanské sdružení Rosnička na propagačních materiálech k akci Den
Země, která se bude konat 21.04.2012 ve Starém Městě.
V.

rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Místní komunikace ulice U Potoka Staré
Město. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Kartusek – Ekostav s.r.o.,
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Rekonstrukce komunikace Alšova ve Starém
Městě. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Kartusek – Ekostav s.r.o.,
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

VI.
1.3

zrušila

změnu předmětu pronájmu 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, společnosti LUKY-TRANS, s. r. o., Staré Město, Rastislavova 603, která
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byla schválena na 31. zasedání dne 15.02.2012 pod bodem I./1.2, z důvodu
nevyklizení a nepředání pozemku.

VII.
5.6

odvolala

členku pracovní skupiny pro poskytování půjček z FRB Ing. Ludmilu Vendelovou
z důvodu odchodu do důchodu.
VIII.

jmenovala

2.4

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek ve
složení: členové - Ing. Robert Staufčík, Ing. Kamil Psotka, Miroslav Horký, Ing.
Jaroslav Kunčík, Ing. Vladimír Kučera, náhradníci – Ing. Jan Němec, Martin
Rachůnek, Mgr. Martin Zábranský, Radoslav Malina, Ing. Markéta Hrušková.

2.5

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek ve
složení: členové – Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta Hrušková, Ing. František Šima,
Ing. Jaroslav Kunčík, František Vybíral, náhradníci – Martin Rachůnek, Jiří Obdržálek,
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Jan Němec.

5.6

novou členku pracovní skupiny pro poskytování půjček z FRB paní Michaelu
Holáskovou, pracovnici Městského úřadu Staré Město.
IX.

2.6

vzala na vědomí

- informaci o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly ve Starém Městě.
- finanční spoluúčast žadatele v předpokládané výši 1.560.405 Kč.

2.7

- informaci o podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední
Morava, Podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb na akci
Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
- finanční spoluúčast žadatele v předpokládané výši 3.227.066 Kč.

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 povolení výjimek z ustanovení § 21 odst. 6 a § 25 odst. 5 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.2

zprávu o činnosti Městské knihovny a Informačního centra Staré Město za rok 2011.
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X.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.4

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační
plocha o výměře cca 500 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4548/17
ostat.plocha/ost. komunikace o výměře cca 3 m2, v lokalitě ul. Sochorcova ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

2.

Odboru investic

5.1

připravit zprávu o úsporách z důvodu zateplení budov mateřských škol.
T: příští rada města

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

