USNESENÍ
z 35. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 11.04.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.
1.5

schválila

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ČD – Telematika, a. s. se sídlem
Praha 3, Pernerova 2819/2a na právo umístění optické kabelové trasy v rámci stavby
„Napojení objektů ministerstva vnitra ČR na síť ČD Telematika, OŘ PČR Uh.
Hradiště“ na části pozemku p. č. 4522/30 o výměře 1,6 m² ve vlastnictví města Staré
Město.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění, provozování, údržbu
a opravy optické kabelové trasy na jeho nemovitosti.
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

Smlouvu o odběru odpadů č. 010112/050/MES001 s firmou KOVOSTEEL Recycling,
s. r. o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.

2.3

- přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 42.201,05 Kč a z
Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši maximálně 590.814, 70 Kč na
financování akce „Revitalizace významné sídelní zeleně“.
- Smlouvu č. 10079266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace významné
sídelní zeleně“ a pověřuje p. Josefa Bazalu, starostu města k podpisu této smlouvy.

3.1

termíny svatebních obřadů na II. pololetí 2012 takto:
14.07., 11.08., 01.09., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12.

5.1

na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace SVČ Klubko Staré Město
Mgr. Moniky Havláskové převod finančních prostředků z rezervního fondu do
investičního fondu ve výši 140.000 Kč a použití finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu - revitalizaci zahrady - pod názvem
„Prožitková zahrada bez hranic – místo pro odpočinek i poznání“.

6.3

Partnerskou smlouvu o budoucím poskytování služeb mezi městem Staré Město a
Oblastní charitou Uherské Hradiště.
II.

1.3

doporučila zastupitelstvu města

schválit 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, za cenu 300 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických
vztahů pod stavbou.
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III.

souhlasí

1.2

s umístěním broukoviště (doggeru) na pozemku p. č. 6095/10 orná půda v lokalitě
Kobylica ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které bude vybudováno
Povodím Moravy, s. p., závod Střední Morava, Uh. Hradiště, Moravní náměstí 766.

3.2

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s použitím znaku
města Staré Město
- na oficiálních tiskovinách X. ročníku závodu historických motocyklů Slovácký
Okruh
- na informačních panelech a tištěném průvodci k poutním zastavením cesty
spojující Velehrad se sv. Antonínkem
- na propagačních materiálech akce Stexrs Bike Jam 2012, která se bude konat
v srpnu ve Starém Městě.
IV.

rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Místní komunikace ulice Rastislavova - Staré
Město. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč SVS-CORRECT spol. s r.o., Bílovice
176, 687 12 Bílovice.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Bezbariérový chodník Zerzavice – Moravní
nábřeží ve Starém Městě. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč JASS-UNI s.r.o.,
Jalubí 288, 687 05 Jalubí.
V.

4.3

stanovila

stavební čáru v ulici Za Mlýnem ve vzdálenosti 5m od hranice jednotlivých pozemků
s veřejným prostranstvím.
VI.

vzala na vědomí

1.6

záměr České pošty, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 na stavbu „DEPO
Uherské Hradiště 70“ na pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře cca 3.800 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

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 jejím dokončením
dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.1

zápis z 6. zasedání sociální komise ze dne 02.04.2012.

6.2

postup zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2002 o vyhlášení závazné části
regulačního plánu Obilní čtvrti – Staré Město.
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VII.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor - lékárny + podíl na společných
prostorách ve zdravotním středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem provozování lékárny, na úředních deskách.
T. ihned

1.4

zajistit zpracování aktuálního znaleckého posudku na ocenění věcného břemene na
uložení inženýrských sítí pro obchodní zónu v lokalitě Louky.
T: příští RM

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

