USNESENÍ
z 47. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 14.11.2012
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.1

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Karlu Kotlárovi a paní Heleně Kotlárové (opatrovník
– pan Karel Kotlár), společně bytem Staré Město, Na Valech 25, na dobu určitou od
01.01.2013 do 31.03.2013 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2 a měsíc.
V případě bezdlužnosti bude vždy smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2013.

1.6

pronájem zemědělské půdy – části pozemku p. č. 6065/6 orná půda o výměře
20.000 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště a
pronájem zemědělské půdy –
pozemku p. č. 6892 orná půda o výměře 2.975 m2
pozemku p. č. 6901 orná půda o výměře 1.641 m2
pozemku p. č. 6902 trvalý travnatý porost o výměře 4.122 m2
pozemku p. č. 6928 ost. plocha o výměře 5.511 m2
pozemku p. č. 7027 ost. plocha o výměře 924 m2
pozemku p. č. 7052/3 orná půda o výměře 1.573 m2
v lokalitě Padělky u Kostelan nad Moravou, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
Školnímu hospodářství, s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469, IČ 269 38 243, od
01.01.2013 na dobu neurčitou s tím, že vypovědět ji lze jen písemně, v roční
výpovědní lhůtě, vždy však jen k termínu 1. října běžného roku a nájemné ve výši
1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, vše za účelem
zemědělského obhospodařování – zemědělské výroby.

1.7

ukončení nájmu části pozemku p. č. 4502/22 ostat. plocha o výměře 55 m 2 v lokalitě
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov 556, IČ 607 13 224, dohodou k 31.12.2012 a vrácení
přeplatku na nájemném, z důvodu chybně uvedené části pozemku, která byla
odprodána SM nábřeží, bytové družstvo Staré Město v roce 2006.

1.11

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě na zimní období
2012–2013.

1.12

zadávací dokumentaci a příkaz k obchodování burzovního obchodu – veřejné
zakázky zadávané druhem jednacího řízení bez uveřejnění na dodávky dle ust. § 23
odst. 5 písm. c) ve spojení s ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávek
elektrické energie pro město Staré Město“ a „Sdružené služby dodávek zemního
plynu pro město Staré Město“.

1.13

ukončení pronájmu bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou Velehradská 1707,
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Růženě Karafiátové, trvale bytem
Staré Město, Metodějova 1471, dohodou k 30.11.2012.

4.4

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Institut regionálních informací, s. r. o., Brno
na zpracování Územního plánu Staré Město.

5.2

odměny členům komisí a výborů za práci v roce 2012 formou občerstvení dle zápisu.
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6.2

mandátní smlouvu se společností 4 CONSULTING, s. r. o. Zlín ve věci žádosti o
dotaci z Programu MŠMT 133510 pro rok 2013 na akci „Areál pohybových aktivit u
ZŠ 1720 ve Starém Městě“.

6.3

na základě žádosti náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou panu
Josefu Bazalovi a panu Radoslavu Malinovi dle zápisu.
II.

doporučila zastupitelstvu města

1.9

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o výměře
cca 30 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti KOVOSA, s. r. o., Staré Město, Za Radnicí 510, IČ 607 39 428, za cenu
1.000 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

1.10

schválit změnu u převodu majetku – výkup pozemku p. č. 156/4 zahrada o výměře
16 m2, pozemku p. č. 7148 ostat. komunikace o výměře 62 m2, pozemku p. č. 7148/9
ostat. plocha o výměře 40 m2 a pozemku p. č. 7149/4 ostat. plocha o výměře 21 m2,
vše v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
z původních spoluvlastníků pana Jaroslava Bříštěly st. a pana Jaroslava Bříštěly ml.,
bytem Staré Město, Seifertova 1554, od současného vlastníka slečny Andrey
Bříštělové, bytem Staré Město, Seifertova 1554, z důvodu změny vlastníka.

5.1

schválit poskytnutí mimořádné půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Zdence Vojtkové,
bytem Za Radnicí 535, 686 03 Staré Město na neodkladné vybudování nové střechy
na RD č. p. 535 z důvodu požáru této nemovitosti ve výši 55.000 Kč. Lhůta splatnosti
půjčky je stanovena na 5 let s roční úrokovou mírou 3,5 %, ručení za splacení půjčky
bude zajištěno 1 ručitelem.

III.
3.1

souhlasila

s použitím znaku města Staré Město:
- na propagačních materiálech dětského folklorního souboru Dolinečka, o. s.,
náměstí Hrdinů 1902, 686 03 Staré Město
- na dresech extraligového mužstva VSK Staré Město o. s., Brněnská 1249,
Staré Město.
IV.

vzala na vědomí

4.1

vyjádření města k oznámení o zahájení územního řízení dle § 80 a § 81 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. 118/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.3

vyjádření města k oznámení o zahájení stavebního řízení dle § 112 zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.4

zápis z 12. zasedání kulturní komise ze dne 31.10.2012.

6.5

žádost města Uh. Hradiště o příspěvek na financování provozu Slováckého divadla a
pověřila starostu k dalšímu jednání v této věci.
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V.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem kinozařízení na úředních deskách.

1.3

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

1.4

zveřejnit záměr na pronájem městské kuchyně včetně zařízení v budově č. p. 1823,
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační
plocha o výměře 20 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 4502/42 ostat. plocha o výměře 21 m2
v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.8

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o
výměře cca 5 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

T: ihned

Radoslav Malina
místostarosta

