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USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 9. 2. 2011
Rada města po projednání bodů programu:
I.

schválila

1.1

pronájem části pozemku p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 v lokalitě ul.
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Valerii Blahové,
bytem Staré Město, Luční čtvrť 2050, od 01.02.2011 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné ve výši 131,20 Kč/m2 a rok, za účelem umístění prodejního
stánku pro prodej dekorativní keramiky a květin. Nájem je osvobozen od DPH.

1.2

pronájem části pozemku p. č. 4549/1 ost. plocha o výměře 15 m2 v lokalitě ul. nám.
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Veronice Gotfrid,
Zborovice, Hlavní 84 od 01.02.2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
nájemné ve výši 131,20 Kč/m2 a rok, za účelem umístění prodejního stánku pro prodej
pečiva, cukrovinek a rychlého občerstvení. Nájem je osvobozen od DPH.

1.3

pronájem části pozemku p. č. 6053/198 ost. pl. o výměře 289 m2 v lokalitě ul.
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ing. Jiřímu Křenovi
– TRADIX, Staré Město, Huštěnovská 2004, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, za účelem vybudování
zpevněné plochy a sjezdu u areálu půjčovny elektrostřediska firmy.

1.4

výpůjčku části pozemku p. č. 44/20 ost. plocha o výměře 29 m2 v lokalitě ul.
Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Společenství vlastníků
jednotek domu 1801, 1802, Staré Město, Michalská 1801, 1802, za účelem instalace
betonových lodžií nad pozemkem, na dobu životnosti stavby lodžií.

1.8

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 101 v domě s pečovatelskou službou ve Starém
Městě, Bratří Mrštíků 2015, paní Miroslavě Blahové, bytem Staré Město, Bratří
Mrštíků 2015, dohodou k 28.02.2011.

2.1

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Bezbariérový
chodník na ulici Velkomoravské ve Starém Městě. Rada města schválila finanční
spoluúčast města ve výši 2.331.120 Kč.

3.1

příspěvek pro rok 2011 obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí,
o.p.s, Havlíčkova 4481/44, Jihlava na zajištění konzultační činnosti pro oblast
bezbariérového užívání staveb ve výši 1.500 Kč.

3.3

odměny soudcům přísedícím Okresního soudu v Uherském Hradišti dle zápisu.
II. doporučila zastupitelstvu města

6.3.1 schválit dodatek č. 3 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě podle § 49 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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III. souhlasila
3.2

- s uspořádáním IX. ročníku Slováckého okruhu - závodu historických motocyklů
třídy klasik, ve dnech 6. - 8. května 2011 ve Starém Městě.
- v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s použitím znaku
města Staré Město na oficiálních tiskovinách IX. ročníku Slováckého okruhu - závodu
historických motocyklů třídy klasik.

3.5

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001, čl. 6, odst. 4 použít znak města na
historický prapor Sboru dobrovolných hasičů, Staré Město, který bude zhotoven k
120. výročí založení sboru.

6.2

se spolupořádáním Velkomoravského koncertu spolu s Římskokatolickou farností
Staré Město dne 11.09.2011.
IV. nesouhlasila

1.6

s převodem majetku – prodej části pozemku p. č. 6289 ost. plocha o výměře cca
340 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
vlastníkům jednotek bytového domu č. p. 1941 a č. p. 1942, Zerzavice, Staré Město, za
účelem vybudování parkoviště k bytovým domům.
V. vzala na vědomí

3.4

- zprávu o přijatých stížnostech a peticích v roce 2010
- výroční zprávu o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2010.

3.6

problematiku poskytování klíčů od hasičské zbrojnice. Situaci bude řešit starosta
pohovorem se zástupci SDH Staré Město.

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 spojeného územního a stavebního řízení dle
§ 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.1

termíny jednání zastupitelstva a rady města v roce 2011.
Zastupitelstvo města
28.03.2011
27.06.2011
26.09.2011
19.12.2011

Rada města
19.01.2011
09.02.2011
02.03.2011
16.03.2011
06.04.2011
27.04.2011
18.05.2011
01.06.2011
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15.06.2011
13.07.2011
24.08.2011
14.09.2011
05.10.2011
26.10.2011
16.11.2011
07.12.2011
6.3.2 zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě k 16.12.2010 a zprávu o činnosti dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za období
2005 – 2010.
VI. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.5

zveřejnit záměr na pronájem části nemovitosti – části střechy a půdy v objektu č. p.
1000, nám. Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 4538/14 ost. plocha o
výměře 66 m2 ve vlastnictví pana Petra Zajíce za část pozemku p. č. 6055/50 zahrada
o výměře 122 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ul. Velehradská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

