USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 30.01.2013
Rada města po projednání bodů programu:

I.

1.1

schválila

změnu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 14.02.2006 uzavřené
mezi
městem Staré Město (pronajímatel) a společností ARAVER CZ,
s. r. o., Vlčnov, J. Plesla 556, IČ 60713 224 (nájemce) od 01.01.2013 následovně:
pronájem části pozemku p. č. 4502/15 zahrada o výměře
pronájem části pozemku p. č. 4506/11 ostat. plocha o výměře
pronájem části pozemku p. č. 4502/28 ostat. plocha o výměře
pronájem pozemku p. č. 4502/32 ostat. plocha o výměře
celková výměra pronajímaných pozemků

729 m2
134 m2
71 m2
17 m2
951 m2

1.2

smlouvu o správě veřejného pohřebiště ve Starém Městě mezi městem Staré Město,
jako provozovatelem a panem Petrem Spáčilem, bytem Staré Město, Brněnská 1200,
jako správcem veřejného pohřebiště, na dobu určitou do 31.07.2013 a měsíční
odměna ve výši 6.250,00 Kč.

2.1

zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na služby na akci „Svoz odpadů na
území města Staré Město“ zadávané v otevřeném řízení.

2.2

projektovou dokumentaci na akci Bezbariérový chodník na ulici Velehradské a U
Sklépka ve Starém Městě.

2.3

návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Miroslavem Balejou na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby akce „Event centrum u Památníku Velké Moravy“.

2.4

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město
a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán.

3.1

odměny soudcům přísedícím Okresního soudu v Uherském Hradišti za rok 2012 dle
zápisu.

5.1

dodatek č. 42 ke smlouvě s ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. o zajištění městské
hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí
Kunovice a Staré Město ze dne 16.02.1994.

6.1

rozpočet sociálního fondu na rok 2013 dle zápisu.

6.2

přílohy knihovního řádu:
- Přílohu číslo 1 - Ceník knihovny, ceník informačního centra
- Přílohu číslo 2 - Podmínky používání WI FI připojení
- Přílohu číslo 3 - Pravidla používání čteček elektronických knih
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6.5

smlouvu mezi J. D. Production, s.r.o., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.
Předmětem smlouvy je výroba pořadů z města a okolí města Staré Město pro
vysílání programu TV Slovácko na dobu od 01.01. do 31.12.2013.
Cena za výrobu a vysílání každé jedné reportáže činí 3.000 Kč + DPH.

II.
1.4

doporučila zastupitelstvu města

schválit převod 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 Ing. Vladimíru Hradskému, bytem
Staré Město, Salašská 1828, za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na studii a projektové
dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž. Podmínky převodu pozemků pro stavbu
garáží byly schváleny na 15. zasedání Městského zastupitelstva ve Starém Městě
dne 12.10.2000 pod bodem II./4.5.

III.

zrušila

1.1

usnesení pod bodem I/1.9 z 48. zasedání ze dne 05.12.2012 - změna předmětu
nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 14.02.2006 uzavřené mezi městem Staré Město
(pronajímatel) a společností ARAVER CZ,
s. r. o., Vlčnov, J. Plesla 556, IČ 60713 224 (nájemce) – od 01.01.2013 snížení
výměry části pozemku p. č. 4502/1 o 21 m2 a nově nájem pozemku p. č. 4502/42 o
výměře 21 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, jejichž změna číslování vznikla zapsáním nového geometrického plánu při
zaměření chodníků, která byla schválena na 48. zasedání dne 05.12.2012 pod
bodem I./1.9 z důvodu další změny předmětu nájmu.

2.4

usnesení pod body I/2.2 a IV/2.2 z 50. zasedání ze dne 09.01.2013 - Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město
a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán - zadávací podmínky k podlimitní
veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení z důvodů
snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vyvolané poskytovatelem dotace
SFŽP.
IV.

3.2

- s uspořádáním XI. ročníku závodu historických motocyklů „Slovácký okruh o cenu
Bohumila Kováře“ ve dnech 3. - 5. května 2013 ve Starém Městě.
- s použitím znaku města Staré Město na oficiálních tiskovinách XI. ročníku závodu
historických motocyklů „Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře“, v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4.
V.

2.1

souhlasila

jmenovala

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Svoz odpadů na území města
Staré Město, která provede i posouzení kvalifikace ve složení:
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Ing. Alena Pluhařová, Ing. Jan Němec, Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábranský, Ing.
Jiří Kiml, náhradníci - Jiří Obdržálek, Ing. Robert Staufčík, Miroslav Horký, Ing. Kamil
Psotka, Lenka Gebauerová.
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Svoz odpadů na území města Staré
Město ve složení: Ing. Alena Pluhařová, Ing. Jan Němec, Radoslav Malina náhradníci
- Jiří Obdržálek, Ing. Robert Staufčík, Miroslav Horký.
2.4

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu na služby akce
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města
Staré Město a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán, 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 obce Babice
Aleš Richtr, starosta obce Huštěnovice
Jiří Smělík, starosta obce Nedakonice

VI.
2.2

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

vzala na vědomí

- informaci o podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
Bezbariérový chodník na ulici Velehradské a U Sklépka ve Starém Městě.
- finanční spoluúčast žadatele v předpokládané výši 2.228.706 Kč.

4.1

vyjádření města k 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.

4.3

vyjádření města k oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení dle
§ 94 a) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4

vyjádření města k souhlasu s umístěním stavby dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění dle zápisu.

6.3

zprávu o činnosti Městské knihovny a informačního centra Staré Město za rok 2012.
VII.

2.4

určila

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby akce
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města
Staré Město a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán tyto společnosti
ENVIPARTNER, s.r.o., Brno – Štýřice, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
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Praha 5 – Smíchov, HF Biz s.r.o, Šumperk, CRISIS CONSULTING, s.r.o., Uherské
Hradiště, Extra NET s.r.o., Uherský Brod.

VIII.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej částí pozemku p. č. 4549/4 ostat.
plocha/ostat. komunikace o celkové výměře 3 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

2.

Odboru investic

6.4

zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu
svítidel v celé budově MŠ Rastislavova. Tuto akci navrhuje rada města rozdělit do
dvou částí a výměnu svítidel provést v roce 2013, rekonstrukci elektroinstalace v roce
2014.
T: 31.03.2013

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

