USNESENÍ
z 50. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 09.01.2013
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.2

pronájem objektu bez č. p. – zemědělské stavby (chlívek/ sklad), označený jako sklad
č. 13 na pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Janě Kolářové, Staré Město, Velehradská 1468, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 360 Kč/rok, za
účelem skladu.

1.3

pronájem části pozemku p. č. 6190 ost. plocha o výměře 55 m2 v lokalitě ul.
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu
Geitlerovi, Sušice 185, IČ 645 16 784, od 01.02.2013 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 133,70 Kč/m2 a rok, za účelem umístění stánku
pro provozování trafiky a rychlého občerstvení za podmínky zákazu prodeje
alkoholických nápojů a provozování výherních hracích přístrojů, koncových
interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálních herních systémů.

1.4

pronájem částí pozemku p. č. 4550/1 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 45 m2
v lokalitě ul. Hradišťská – před domem č. p. 618 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, panu Robertu Soškovi, Valašské Klobouky, Komenského 56, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 51,20 Kč/m2 a rok, za
účelem parkování osobních vozidel před prodejnou.

1.9

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. se
sídlem Brno, Plynárenská 499/1, zastoupené na základě plné moci Jihomoravskou
plynárenskou, a. s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 na právo umístění a
provozování plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojka pro bytový dům č. p.
1812, ul. Úprkova ve Starém Městě, číslo stavby 44185 včetně jeho součástí,
příslušenství a vytyčovacích bodů, na právo umístění a provozování plynárenského
zařízení, právo vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku
p. č. 6056/9 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět právo umístění a provozování
plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 1812, ul.
Úprkova ve Starém Městě, číslo stavby 44185 včetně jeho součástí, příslušenství a
vytyčovacích bodů, na právo umístění a provozování plynárenského zařízení, právo
vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku p. č. 6056/9
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a to v rozsahu
stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu č. 2847-229/2012 ze dne
26.11.2012.
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,
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dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2013 platí částka
20 Kč/m2 a rok.
1.10

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, úpr. DS, Richtr“ umístění nového vedení NN na
pozemku p. č. 4549/3 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 vedení NN (vedení 23 m).
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 2013 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.11

dodatek č. 1/2013 k smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu ke smlouvě
s firmou Odpady-Třídění-Recyklace a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště.

2.1

zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky na akci Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město
a obcí Staroměstska – varovný informační systém zadávané v otevřeném řízení.

2.2

zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na služby na akci Zlepšení systému
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí
Staroměstska – digitální povodňový plán zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení.

3.1

poskytnutí příspěvku na provoz Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, Návojná 100, 763 32 Nedašov ve výši 5.000 Kč.
II.

doporučila zastupitelstvu města

zrušit převodu majetku - prodej částí pozemků p. č. 340/130 orná půda a p. č.
340/138 orná půda o celkové výměře cca 10 m2, vše v lokalitě Kopánky ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Petru Hradskému, bytem Hrušovany u
Brna, Červené vrchy 718 (dříve Staré Město, Salašská 1828), za cenu 100,00 Kč /m2
+ podíl na studii a projektové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, který byl
schválen na 15. zasedání Městského zastupitelstva ve Starém Městě dne 12.10.2000
pod bodem II./4.5.

1.5

III.

3.1
-

neschválila

poskytnutí příspěvku:
Středisku rané péče SPRP Brno, Nerudova 7, 602 00 Brno
Oblastní charitě Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
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IV.

2.1

jmenovala

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek a
posouzení kvalifikace ve složení:
Člen komise
Ing. Vladimír Pavlík, projektant, Roztoky
RNDr. Jaroslav Tupý, projektant, Uh. Hradiště
Josef Bazala, starosta, Staré Město
Ing. Robert Staufčík, OI Staré Město
Mgr. Oldřich Vávra, starosta, obec Tupesy
Ing. Antonín Haloda, starosta, obec Zlechov
Ing. Roman Jílek, starosta, obec Boršice

2.2

Náhradník
Miloslav Misterka, projektant, Praha
Ing. Jana Zálešáková, projektant, Uh.Hradiště
Pavel Duda, starosta, obec Kostelany
Miloslav Maňásek, starosta, obec Babice
Zdeněk Gottwald, starosta, obec Újezdec
Aleš Richtr, starosta, obec Huštěnovice
Jiří Smělík, starosta, obec Nedakonice

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek a
posouzení kvalifikace ve složení:
Člen komise
Ing. Vladimír Pavlík, projektant, Roztoky
Ondřej Macháček, organizátor VZ, Kanspo
Josef Bazala, starosta, Staré Město
Ing. Robert Staufčík, OI Staré Město
Miloslav Maňásek, starosta, obec Babice
Aleš Richtr, starosta, obec Huštěnovice
Jiří Smělík, starosta, obec Nedakonice

Náhradník
Miloslav Misterka, projektant, Praha
Nikol Holanová, organizátor VZ, Kanspo
Pavel Duda, starosta, obec Kostelany
Zdeněk Gottwald, starosta, obec Újezdec
Mgr. Oldřich Vávra, starosta, obec Tupesy
Ing. Antonín Haloda, starosta, obec Zlechov
Ing. Roman Jílek, starosta, obec Boršice

vzala na vědomí

V.
1.1

žádost pana Miroslava Horkého, Staré Město, Na Vyhlídce 1262 o ukončení smlouvy
o správě veřejného pohřebiště dohodou k 01.02.2013.

6.1

zápis z 11. zasedání sociální komise ze dne 12.12.2012.
VI.

4.1

neuplatnila

podněty k návrhu Zadání územního plánu Kunovice.

VII.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.5

zveřejnit záměr na převod částí pozemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 340/138
orná půda o výměře cca 10 m2, vše v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1240/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1237/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 63 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.8

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1203/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

