USNESENÍ
z 42. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 08.08.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.1

pronájem části pozemku p. č. 71/1 ost. pl. o výměře 80 m2 v lokalitě Luční čtvrť ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ivanu Garojovi, bytem St.
Město, Luční čtvrť 2065, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem užívání předzahrádky před svým bytem č. 1
v bytovém domě č. p. 2065.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.2

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 „St. Město, Nad Hřištěm 633, Krystýn - úprava DS, sloup“ na
pozemku p. č. 2424/2 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 vedení NN, sloupu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.500
Kč + příslušná DPH.

1.3

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Lidl Česká republika, v.
o. s., Praha 5, Nárožní 1359/11 na právo umístění stavby „Výměna kabelu přípojky
NN“ na pozemcích p. č. 6086/84, 6086/88, 6086/102, 6086/125, 6086/127, 6086/192,
6086/194 a 6086/195 o celkové výměře 115,06 bm, 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 přípojky podzemního kabelu 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.

1.4

nájemné za pronájem nebytových prostor v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve výši:
 prostory pivnice se zázemím
500 Kč/akce do 24 hodin
 prostory vinárny se zázemím
1.000 Kč/akce do 24 hodin
 prostory bowlingu s příslušenstvím
180 Kč/hodina/dráha
na dobu určitou – do uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem výše uvedených
nebytových prostor.

1.5

- odvádění srážkových a splaškových vod kanalizací (PVC-DN 200), která je
v majetku města Staré Město, z Tenisového areálu Staré Město v lokalitě Rybníček
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, TC Staré Město, s. r. o., Staré
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Město, Karoliny Světlé 1013, s účinností od 01.09.2012 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby ve výši 7.000 Kč/rok + příslušná
DPH.
- jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč za připojení na infrastrukturu Tenisového
areálu v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který
uhradí TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013 městu Staré
Město.
2.2

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce komunikace Alšova ve Starém
Městě z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a prodloužení
termínu lhůty výstavby.

3.1

finanční příspěvek Šachovému klubu Staré Město, Brněnská 1249 na pořádání
desátého ročníku mezinárodního šachového turnaje „Fide Open Staré Město 2012“
ve výši 20.000 Kč.
II.

1.5

souhlasila

s připojením Tenisového areálu Staré Město v lokalitě Rybníček ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na technickou infrastrukturu, která je ve vlastnictví
města Staré Město, TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013.

III.
2.1

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci Obnova ekosystému odstavených ramen
řeky Moravy – technický dozor stavby, administrace projektu, koordinátor BOZP.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč ENVI Agentura Trunda s. r. o., U Hřiště
810/8, 779 00 Olomouc – Holice, IČ 27857646.
IV.

4.1

vydává

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
za použití ust. § 97 odst.1a § 189a stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ust.
§ 17 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, formou opatření obecné povahy „Územní opatření o
zrušení stavební uzávěry – Obecně závazná vyhláška č. 01/98 o regulaci výstavby
v ulicích Hradišťská, nám. Hrdinů, Velkomoravská a Brněnská“ a „Územní opatření o
vyhlášení stavební uzávěry v ulici Na Hradbách“.
V.

1.2

rozhodla

zrušila

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 „St. Město, Nad Hřištěm 633, Krystýn - úprava DS, sloup“ na
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pozemku p. č. 2422/15 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště. Ke změně parcely dochází z důvodu změny technického řešení napojení
nového RD.
1.5

- souhlas s odváděním srážkových a splaškových vod kanalizací (PVC-DN 200), která
je v majetku města Staré Město, z Tenisového areálu Staré Město v lokalitě Rybníček
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, občanskému sdružení TC Staré
Město, Staré Město, Karoliny Světlé 1013, s účinností od 01.08.2012 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby ve výši 7.000 Kč/rok +
příslušná DPH, z důvodu převedení investorství výstavby tenisového areálu Rybníček
na TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013.
- souhlas s připojením Tenisového areálu Staré Město v lokalitě Rybníček ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na technickou infrastrukturu, která je ve
vlastnictví města Staré Město, občanskému sdružení TC Staré Město, Staré Město,
Karoliny Světlé 1013, z důvodu převedení investorství výstavby tenisového areálu
Rybníček na TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013.
- jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč za připojení na infrastrukturu Tenisového
areálu v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který
uhradí TC Staré Město, občanské sdružení, Staré Město, Karoliny Světlé 1013 městu
Staré Město, z důvodu převedení investorství výstavby tenisového areálu Rybníček
na TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013.

VI.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.4

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor (vinárna a pivnice ve SKC) v budově
č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemků p. č. 2378/1, 4522/20, 6073/262, 4546/4 a
152/2 o celkové výměře 15 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem umístění poutních zastavení poutní cesty Velehrad – Sv. Antonínek, na
úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha/silnice o výměře
cca 3 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem umístění informační tabule, která bude směřovat poutníky a cyklisty na
začátek Poutní cesty růžence a Velkomoravskou cyklostezku, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

