USNESENÍ
z 43. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 29.08.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.1

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, občanskému
sdružení Matice Velehradská, Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umístění poutních zastavení poutní cesty
Velehrad – Sv. Antonínek.

1.2

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, občanskému
sdružení Matice Velehradská, Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umístění informační tabule, která bude
směřovat poutníky a cyklisty na začátek Poutní cesty růžence a Velkomoravskou
cyklostezku.

1.3

ukončení výpůjčky části pozemku p. č. 7093 orná půda o výměře cca 500 m2, části
pozemku p. č. 7095 orná půda o výměře cca 1.000 m2 a části pozemku p. č. 7096
ostat. plocha o výměře cca 300 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, v k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, občanskému sdružení ROSNIČKA, Staré Město,
Kostelanská 2158, dohodou k 31.08.2012.

1.4

- zrušení výpovědi z pronájmu zemědělské půdy o celkové výměře 6.000 m2 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město,
Svatovítská 1904, která byla schválena na 21. zasedání Rady města Staré Město dne
29.09.2011, pod bodem I./1.4.
- zrušení výpovědi z pronájmu zemědělské půdy o celkové výměře 40.000 m2 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město,
Svatovítská 1904, která byla schválena na 21. zasedání Rady města Staré Město dne
29.09.2011, pod bodem I./1.4.
- zrušení výpovědi z pronájmu zemědělské půdy o celkové výměře 52.700 m2 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město,
Svatovítská 1904, která byla schválena na 21. zasedání Rady města Staré Město dne
29.09.2011, pod bodem I./1.4
- zrušení výpovědi z pronájmu zemědělské půdy o celkové výměře 111.341 m2 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město,
Svatovítská 1904, která byla schválena na 21. zasedání Rady města Staré Město dne
29.09.2011, pod bodem I./1.4.
Ke zrušení výpovědí z pronájmu zemědělské půdy Ing. Václavu Talákovi dochází na
základě sdělení jednatele Školního hospodářství, s. r. o. ze dne 23.08.2012.

1.6

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 na právo umístění stavby
„16010-023440, Staré Město, Alšova, 66BJ, ÚPS“ umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a dvě HDPE
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trubky na pozemcích p. č. 6183, 6056/4, 6056/10 a 6056/11 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.
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

finanční náhradu za porosty a oplocení panu Jaroslavu Bříštělovi, bytem Staré Město,
Seifertova 1554 ve výši 20.000 Kč.
K finanční náhradě dochází na základě dohody mezi městem Staré Město a panem
Jaroslavem Bříštělou. Finanční náhrada byla odsouhlasena na základě projektové
dokumentace stavby „Prodloužení místní komunikace ulice Tyršova – Staré Město“,
která řešila náhradu za oplocení a porosty při realizaci této stavby.

1.8

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 11 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Leopoldu
Šinderbalovi, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31.08.2012.

1.9

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile
Stuchlíkové, bytem Staré Město, Hradišťská 71, dohodou k 31.08.2012.

3.4

přijetí věcných darů příspěvkovou organizací Základní škola, Komenského 1720,
příspěvková organizace, Staré Město od Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště
v celkové hodnotě 240.110 Kč a od dárce Ing. Jiří Šašinka Yaro, Uherské Hradiště
v hodnotě 5.900 Kč.

3.5

finanční příspěvek společnosti REC Group, s.r.o., se sídlem 686 03 Staré Město,
Brněnská 1372 na akci „Děti a KOVOZOO“, která se bude konat 15.9.2012 v areálu
společnosti ve výši 3.000 Kč.

II.
1.5

doporučila zastupitelstvu města

schválit převod majetku – výkup pozemků, které se nachází v lokalitě ul. Kostelanská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem
stavby „Cyklostezka ulice Kostelanská Staré Město“:
 část pozemku p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca 2 m2
od společnosti REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372
 část pozemku p. č. 610/26 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca 35 m2
od společnosti REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372
 část pozemku p. č. 610/25 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 191 m2 od
společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U Panelárny
594/6
 pozemek p. č. 610/29 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 20 m2 od společnosti
PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U Panelárny 594/6
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část pozemku p. č. 610/30 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 104 m2 od
společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U Panelárny
594/6
část pozemku p. č. 610/20 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře cca 110 m2
od paní Ing. Marcely Kulleové, Staré Město, Kostelanská 1722
část pozemku p. č. 717/6 orná půda o výměře cca 60 m2 od společnosti ZAPA
beton, a. s., Praha, Písnice, Vídeňská 495
část pozemku p. č. 717/5 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 15 m2 od
společnosti OTR Recycling, s. r. o., Staré Město, Kostelanská 2128

3.1

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit název ulice „Tönisvorst“ /od ulice
Huštěnovská kolmo na ulice Alšova, Úprkova/.

5.1

schválit na základě žádosti ZO ČSZ Staré Město půjčku s dobou splatnosti
63 měsíců, s 4% úrokovou sazbou ve výši 250.000,- Kč.

5.2

schválit Zásady č. Z 01/2012 o poskytování příspěvku občanům za účelem podpory
individuální bytové výstavby, a zároveň zrušovací vyhlášku č. 03/2012, která ruší
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2000 o příspěvcích na podporu výstavby
dvoupodlažních objektů.
III.

3.3

povolila

výjimku z počtu dětí v mateřských školách na školní rok 2012/2013 v souladu s ust. §
23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823 v 1. třídě 25 dětí, ve 3. třídě 27 dětí a
ve 4. třídě 27 dětí,
- Mateřská škola, Komenského 1721, 25 dětí v každé třídě /3 třídy/,
- Mateřská škola, Rastislavova 1800, 25 dětí v každé třídě /3 třídy/.

IV.

vzala na vědomí

3.2

výzvu Agentury pro sociální začleňování.

4.1

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

6.1

zápis z 8. zasedání sociální komise ze dne 23.07.2012.
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V.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 7093 orná půda o výměře cca 500
m2, části pozemku p. č. 7095 orná půda o výměře cca 1.000 m2 a části pozemku p.
č. 7096 ostat. plocha o výměře cca 300 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém
Městě, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.10

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. st. 296/1 zast. plocha
a nádvoří o výměře cca 50 m2 za část pozemku p. č. st. 299/1 zast. plocha a
nádvoří/zbořeniště a část pozemku p. č. 4549/3 ostat. ploch/ostat. komunikace o
celkové výměře cca 50 m2, vše v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem záměru výstavby komunikačního propojení ulice
Trávník s ulicí Sées.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

