USNESENÍ
z 44. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 12.09. a 14.09.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.3

výpůjčku nebytových prostor – prostory pivnice se zázemím, prostory vinárny se
zázemím a prostory bowlingu s příslušenstvím, vše v budově č. p. 1249, ul. Brněnská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Sportovnímu a kulturnímu centru,
příspěvková organizace, Staré Město, Brněnská 1249, IČ: 751 21 824, od 01.10.2012
na dobu neurčitou.
Cena za média a služby, jejichž poskytování je s výpůjčkou spojeno, bude hrazena
formou čtvrtletních záloh ve výši 40.000 Kč včetně DPH.

1.5

pronájem bytové jednotky č. 11 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Josefu Horehleďovi, bytem
Kostelany nad Moravou 308, na dobu určitou do 31.12.2012 a nájemné ve výši 15,23
Kč/m2/měsíc.

1.6

pronájem bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii Dostálkové,
bytem Staré Město, Kopánky 1690, na dobu určitou do 31.12.2012 a nájemné ve výši
15,23 Kč/m2/měsíc.

3.1

příspěvek Hospici na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc na jeho provoz ve
výši 3.000 Kč.

3.2

v rámci výběrového řízení Grant 2012 příspěvky na podporu činnosti nebo projekty
neziskových organizací vykonávající činnost na území města Staré Město takto:
Žadatel
název projektu
Kč
CM Bálešáci
Repetilky ve staroměstském kroji
27.000
Soubor Dolina
ženská krojová obuv
14.000
Soubor Dolinečka
Staroměstská Dolinečka doma i v zahraničí
24.000
FK Staré Město
údržba travnaté plochy fotbalového hřiště Širůch 12.000
Junák – svaz skautů vybavení skautské klubovny
20.000
Orel
vybavení pro oddíl „cvičení s dětmi“
21.000
SDH
kroužek Mladých hasičů
10.000
Staroměstská kapela obnova krojové výstroje a aparatury
28.000
Svaz těl. postižených ozdravný pobyt
5.000
Šachový klub
rozvoj mládežnického centra talentované mládeže 36.000
TC Staré Město
rozvoj pohybového aparátu dětí předškolního věku18.000
VSK
rozvoj mládežnického volejbalu
46.000
ZŠ
plavu si ani nevím jak…
39.000
CELKEM
300.000

5.3

změnu uzavřených nájemních smluv na bytovém domě Luční č. 2050, a to z režimu
osvobozeného plnění do režimu zdanitelného plnění z titulu zákona o dani z přidané
hodnoty u nájemců–plátců DPH (Fastek spol. s r.o. a fy JUVACYKLO-Aleš Jurák), a
to uzavřením dodatků ke stávajícím smlouvám o nájmu nebytových prostor s platností
od 01.10.2012. Cena současných nájmů se tak zvyšuje o příslušnou sazbu DPH.
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6.3

společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město odklad první splátky půjčky od
města Staré Město, která je splatná k 15.10.2012 na termín 30.11.2012 – termín 2.
splátky. Důvodem žádosti je neúroda obilnin a olejnin.

II.

doporučila zastupitelstvu města

1.4

schválit převod majetku – za podmínky, že pan Oldřich Svoboda a slečna Hana
Žajdlíková prokáží své spoluvlastnictví výpisem z LV nejpozději na jednání
zastupitelstva dne 24.09.2012 – směnu části pozemku p. č. st. 296/1 zast. plocha a
nádvoří o výměře cca 50 m2, ve vlastnictví pana Oldřicha Svobody, bytem Staré
Město, Sochorcova 762 a slečny Hany Žajdlíkové, bytem Staré Město, Nová čtvrť
1266 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, ve
vlastnictví města Staré Město, a výkup rodinného domu č. p. 274 s pozemkem p. č.
st. 296/1 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 50 m2, ve vlastnictví pana Oldřicha
Svobody, bytem Staré Město, Sochorcova 762 a slečny Hany Žajdlíkové, bytem Staré
Město, Nová čtvrť 1266, 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.
Dle znaleckého posudku č. 5330-202/2012 zpracovaného společností VEGA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s., Uh. Hradiště, Hradební 1250 ze dne 05.09.2012 činí
cena směňovaných pozemků 1.000 Kč/m2 a cena rodinného domu činí 450.000 Kč.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 3/2012
- zvýšení příjmů ze 136.246.000 Kč na 137.181.000 Kč
- zvýšení výdajů ze 133.677.000 Kč na 134.403.000Kč
- financování ve výši –2.569.000 Kč se mění na –2.778.000 Kč
III.

vzala na vědomí

1.1

úhradu doplatku ve výši 93.212 Kč za spotřebovanou elektrickou energii v nebytových
prostorech – městská kuchyně s jídelnou v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panem Bronislavem Poláškem,
bytem Spytihněv 18, IČ 675 39 581.

2.1

zprávu z Posouzení projektové dokumentace Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050,
ul. Luční čtvrť.

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 žádosti o územní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění dle zápisu.

4.3

vyjádření města k žádosti o dodatečné povolení části stavby dle § 129 zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4

vyjádření města k žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení dle § 115 odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
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6.1

informaci o nákladech na dvojnásobný svoz plastů o prázdninách - červenec a srpen
2012.

6.2

informaci o ukončení činnosti Ing. Ivana Burdy v dozorčí radě společnosti Školní
hospodářství, s. r. o., Staré Město.

6.4

zápis z 9. zasedání sociální komise ze dne 05.09.2012.
IV.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem plynových kotelen v majetku města Staré Město na
úředních deskách.
T: ihned

6.5

připravit podmínky pro nákup silové elektřiny pro období 2013/2014 formou nákupu
na komoditní burze.
T: 31.12.2012

Rada města po projednání bodů programu dne 14.09.2012:

I.

6.6

schválila

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 ost. plocha o
výměře cca 300 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, společnosti REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372, IČ: 255
48 034, na dobu určitou od ukončení sanace „Spaliště Staré Město“ na dobu 12 let,
za účelem sanace (rekultivace) daného území.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

