USNESENÍ
z 36. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 02.05.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.
1.1

schválila

- ukončení smlouvy o nájmu ze dne 01.01.2007 – pronájem nebytových prostor –
lékárny + podíl na společných prostorách o celkové výměře 205,80 m2, ve zdravotním
středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Ivě Pořízkové
bytem Staré Město, Janáčkova 1683, za účelem provozu lékárny, z důvodu změny na
společnost Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 1857, Staré Město, dohodou
k 31.05.2012.
- pronájem nebytových prostor – lékárny + podíl na společných prostorách o celkové
výměře 205,80 m2, ve zdravotním středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, společnosti Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 1857, Staré Město, od
01.06.2012 na dobu neurčitou a stávající nájemné (lékárna 1.038 Kč/m2/rok, sklady
885 Kč/m2/rok, chodby 520 Kč/m2/rok s inflační doložkou k 01.07.), za účelem
provozu lékárny.

1.2

společnosti TOPOS - T, s. r. o., Staré Město, Brněnská 500 od 01.06.2012 změnu
předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 02.01.2006 – snížení výměry části
skladovacích prostor na 85 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.3

smlouvu o dílo „Dodání a instalace certifikovaných herních prvků hřiště pro veřejnost“
s firmou TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66 460 06
Liberec 7.

2.2

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Základní škola
č. p. 1720 Staré Město – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C. Rada města určila
do soutěže vyzvat tyto uchazeče Ing. Jiří Křen Tradix, Staré Město, Elektro Psík,
s. r. o., Babice, Stavební společnost Kněždub, s. r. o.

3.3

termín svatebního obřadu dne 23.06.2012.

6.2

finanční příspěvek společnosti Three brothers, s. r. o. na připravovaný film Petra
Nikolaeva „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“ ve výši 15.000 Kč.

II.
3.1

doporučila zastupitelstvu města

v souladu s OZV č. 04/2000 schválit příspěvek na novostavbu rodinného domu
s provozovnou vč. inženýrských sítí a komunikačního připojení Staré Město,
Jezuitská pro Ing. Igora Podholu a Lucii Podholovou, bytem Uherské Hradiště,
Prokopa Holého 757 ve výši 100.000 Kč.

2
souhlasí

III.
6.1

- s použitím znaku města Staré Město v rámci uvedení partnerství na webových
stránkách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
-

s použitím znaku města Staré Město v rámci výstavy vín ve Starém Městě na
propagačních materiálech této akce.

IV.

jmenovala

2.1

komisi pro otevírání obálek u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Obnova
ekosystému odstavených ramen řeky Moravy ve složení Josef Bazala, Ing. Vladimír
Kučera, Ing. Robert Staufčík, náhradníci: Radoslav Malina, Ing. Markéta Hrušková,
Ing. Jan Němec. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i
posouzení kvalifikace zůstává nezměněna dle usnesení z 24. zasedání dne
26.10.2011.

2.2

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek, na akci
Základní škola č. p. 1720 Staré Město – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C ve
složení Radoslav Malina, Mgr. Josef Jurnykl, Ing. Robert Staufčík.
V.

4.1

vzala na vědomí

vyjádření města k oznámení o zahájení územního řízení dle par. 79 zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

VI.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části skladovacích prostor o výměře 116 m2 v areálu Na
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

