USNESENÍ
z 53. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 13.03.2013
Rada města po projednání bodů programu:
I.
1.1

schválila

- pronájem bytu č. 2 (velikost 1+1) v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu Františku Bučekovi a paní Anně
Bučekové, bytem Staré Město, Na Valech 25, na dobu určitou od 01.04.2013 do
30.06.2013 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2 a měsíc, za podmínky úhrady dlužné
částky za nájemné a služby s nájmem spojené ve výši 12.912 Kč v termínu do
31.03.2013.
V případě bezdlužnosti bude vždy smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2013.
- pronájem bytu č. 1 (velikost 4+1) v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě,
k.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu Karlu Kotlárovi a paní Heleně
Kotlárové (opatrovník – pan Karel Kotlár), bytem Staré Město, Na Valech 25, na dobu
určitou od 01.04.2013 do 30.06.2013 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2 a měsíc, za
podmínky, že manželé Bučekovi, kteří dnes v bytě č. 1 bydlí) uhradí dlužnou částku
za nájemné a služby s nájmem spojené ve výši 12.912 Kč v termínu do 31.03.2013.
V případě bezdlužnosti bude vždy smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2013.

1.2

ukončení pronájmu vodní nádrže ČSO Staré Město v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště
(„Jama” v lokalitě Louky) společnosti CHEDOS, s. r. o., Staré Město, Velehradská
1905, IČ: 607 39 681, dohodou k 31.03.2013.

1.4

pronájem objektu bez č. p. – zemědělské stavby, označené jako sklad č. 12 na
pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu Adámkovi, bytem Staré Město, Velehradská 1468,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 360 Kč/rok, za
účelem skladu.

1.5

pronájem objektu bez č. p. – zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na
pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, paní Monice Čechové, Staré Město, bytem Velehradská 1468,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 360 Kč/rok, za
účelem skladu.

1.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 01.09.2005 uzavřené mezi městem Staré
Město a panem Mgr. Boleslavem Lysákem – BEL.

1.14

změny názvů zastávek MHD a příměstských linek ve městě Staré Město:
Současný název zastávky
Nový název zastávky
Staré Město, hřbitov
Staré Město, hřbitov
Staré Město, Lidový dům
Staré Město, Lidový dům
Staré Město, sokolovna
Staré Město, sokolovna
Staré Město, Mayer
Staré Město, Finská čtvrť
Staré Město, Dvorek
Staré Město, náměstí Velké Moravy
Staré Město, STS
Staré Město, Velehradská
Staré Město, OSP
Staré Město, Tovární
Staré Město, Cukrovar
Staré Město, U podjezdu
Staré Město, žel. st.
Staré Město, žel. st.
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Staré Město, Ferona
Staré Město, ins. st.
Staré Město, nadjezd (směr od STS)
Staré Město, nadjezd (směr od OSP)
nová zastávka na ul. bratří Mrštíků
Staré Město, Huštěnovská
Staré Město, záv. Slezan

Staré Město, Zlechovská
Staré Město, Jalubská
Staré Město, nadjezd Velehradská
Staré Město, nadjezd Tovární
Staré Město, bratří Mrštíků
Staré Město, Huštěnovská
návrh ke zrušení

2.2

zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce
Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly a určila vyzvat k podání nabídek tyto
dodavatele: Stamos spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
13694758, Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ 25547453,
Stavaktiv s.r.o., Trávník 2106 686 03 Staré Město, IČ 26302497, LÁTAL, s. r. o.,
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ 47901292, Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s. r. o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou.

3.1

finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a
okolí na jejich činnost a na akce pořádané v roce 2013 takto:
- kulturní organizace
Dětský folklorní soubor Dolinečka
zastoupen Mgr. Kateřinou Vránovou, vedoucí souboru

40.000

Cimbálová muzika Bálešáci
zastoupena Ing.Tomášem Vavříkem, předsedou o.s.

20.000

Český svaz bojovníků za svobodu Staré Město
zastoupen Zdenkou Višenkovou, předsedkyní

5.000

- kulturní a sportovní organizace
T.J. Sokol Staré Město
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

40.000

Junák-svaz skautů a skautek ČR,
středisko Hradišťská dvojka Uherské Hradiště
zastoupen Janem Novákem, vedoucím skautského střediska

20.000

- sportovní kluby
S.K. Staré Město, oddíl šermu
zastoupen Ing. Petrem Obdržálkem, předsedou SK

20.000

- občanská sdružení
Staroměstská kapela
zastoupena Petrem Luběnou, kapelníkem

20.000

Občanské sdružení SARKANDER, pobočka Uh. Hradiště
zastoupeno Mgr. Jitkou Škařupovou, jednatelkou sdružení
finanční příspěvek na 2 tábory pro děti ze Starého Města

25.000
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Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
místní organizace Staré Město
zastoupena Karlem Čejkou, předsedou

25.000

O.S. MORRIGAN, skupina historického šermu
zastoupeno Bohumilem Višenkou, pokladníkem

5.000

TC Staré Město občanské sdružení
zastoupeno Janem Svobodou, místopředsedou klubu

5.000

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru
na činnost kroužku mladých hasičů

5.000

- sportovní a kulturní akce
Moto sport klub v AČR,
zastoupen Josefem Mizerou, jednatelem
na XI. ročník závodu historických motocyklů „Slovácký okruh“

50.000

TJ Jiskra Staré Město, kopaná
zastoupena Pavlem Vlčkem, předsedou
na turnaj „O pohár starosty města Staré Město“

20.000

Soubor písní a tanců Dolina o.s.
zastoupen Ing.Alešem Radou, vedoucím souboru
na podporu pro rodiče stárků při Michalských hodech

15.000

SPS Staré Město, o.s.
zastoupen Stanislavem Měrkou
na Košt slivovice

5.000

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru
na soutěž o putovní pohár starosty města

6.000

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
zastoupena Mgr. Bedřichem Chromkem, ředitelem školy
na výměnný pobyt studentů

20.000

Občanské sdružení Staroměští šohajíci
zastoupeno Ing. Markem Pochylým, předsedou sdružení
na sportovně společenskou akci „Slovácké léto 2013“

5.000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město
zastoupena Zdenkem Ebnerem, jednatelem
na výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a MŠ

2.000

REC Group s.r.o. Staré Město
zastoupeno Ing. Monikou Ondruchovou
na akce v roce 2013:
16.3. Velikonoce na Kongresovém centru
19.-20.4. Den Země

15.000
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10.8. Děti a KOVOZOO
24.11. Kateřinský jarmark na Kongresovém centru
- ostatní
Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno
Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště
zastoupeno Pavlem Novákem, Bc., předsedou sdružení

30.000

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
zastoupeno Pavlem Horákem, ředitelem organizace

5.000

Český svaz včelařů, o.s. ZO Uherské Hradiště
zastoupen Josefem Trefilíkem, předsedou ZO

2.000

Občanské sdružení KUNOVJAN
zastoupeno PhDr. Romanou Habartovou, předsedou
na zajištění XX. Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“

20.000

Snails Kunovice
zastoupen Pavlem Křivákem, předsedou
na 10. ročník školní ligy v softballu základních škol

5.000

5.3

účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2012, včetně rozdělení
dosažených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012.

5.6

změna účelu u schválených půjček poskytnutých v r. 2012 z fondu rozvoje bydlení
v souladu s platnými Zásadami č. Z 02/2012 podle návrhu žadatelů dle zápisu z RM:
č. půjčky 431/2012 Helena Machynková, Tyršova 1245, Staré Město
č. půjčky 434/2012 Tibor Marovič, Huštěnovská 355, Staré Město

5.7

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0193/2013/KH ve výši 200.000,- Kč na
nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů
města Staré Město.

II.

doporučila zastupitelstvu města

1.7

schválit 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, slečně Marii Chlachulové, bytem Staré Město, Za Špicí 142, za
cenu 300 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.8

schválit 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, panu Ing. Vojtěchu Štulírovi, bytem Staré Město, Tovární 1119, za cenu 100
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.9

schválit 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, manželům panu Vladimíru Pavlicovi a paní Anně Pavlicové, bytem Staré
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Město, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívanému pozemku.
1.10

schválit 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, paní Marii Dolákové, bytem Staré Město, Janáčkova 1678, panu Antonínu
Pavlicovi, bytem Staré Město, Svatoplukova 1195 a panu Vladimíru Pavlicovi, bytem
Staré Město, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických
vztahů k užívanému pozemku.

1.11

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 5199/1 zahrada o výměře 34 m2
v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům
panu Ing. Pavlu Pluhařovi a paní Ing. Aleně Pluhařové, bytem Staré Město,
Sochorcova 808, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívanému pozemku.

2.3

schválit přípravu a financování realizace projektu „Modernizace azylového domu
svatého Vincence ve Starém Městě“ v letech 2013 – 2015 v celkové výši 13.004.413
Kč.
schválit vlastní podíl spolufinancování celkem ve výši 3.901.324 Kč. V jednotlivých
letech bude mít Město Staré Město v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky:
v roce 2014 – 2.701.324 Kč a v roce 2015 – 1.200.000 Kč.
schválit výdaje na průběžné financování projektu „Modernizace azylového domu
svatého Vincence ve Starém Městě“ ve Starém Městě před úhradou části dotace ve
výši: v roce 2014 – 6.303.089 Kč a v roce 2015 – 2.800.000 Kč.
vzít na vědomí, že podíl spolufinancování se dle podmínek Výzvy může v budoucím
rozhodnutí zvýšit v krajním případě až na 50 % z celkových výdajů, tj. 6.502.207 Kč.
vzít na vědomí zvýšení provozních výdajů města související s údržbou a správou
vybudované investice „Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém
Městě“.

2.4

zrušit usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město ze dne 18.07.2012
pod bodem 5 a ze 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město ze dne 17.12.2012
bod bodem 10.1 z důvodu změny podmínek dotačního programu projektu „Event
centrum u Památníku Velké Moravy“.
schválit financování realizace projektu „Event centrum u Památníku Velké Moravy“ ve
Starém Městě v letech 2013 – 2015 v celkové výši 21 729 360 Kč, z toho způsobilé
výdaje 21 309 360 Kč, nezpůsobilé výdaje 420 000 Kč.
schválit vlastní podíl spolufinancování způsobilých výdajů celkem ve výši 12 785 616
Kč. V jednotlivých letech bude mít Město Staré Město v rozpočtu města vyčleněny
finanční prostředky: v roce 2013 – 2 520 000 Kč, v roce 2014 – 8 880 000 Kč a v roce
2015 – 1 385 616 Kč.
schválit financování nezpůsobilých výdajů projektu „Event centrum u Památníku
Velké Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 – 2015 ve výši 420 000 Kč.
schválit výdaje na průběžné financování projektu „Event centrum u Památníku Velké
Moravy“ ve Starém Městě před úhradou části dotace ve výši: v roce 2013 – 1 680 000
Kč, v roce 2014 – 5 920 000 Kč a v roce 2015 – 923 744 Kč.
schválit financování provozních výdajů města souvisejících s údržbou a správou
vybudované investice „Event centrum u Památníku Velké Moravy“ po dobu
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udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukončení projektu v plánované výši: rok 2015 100 000 Kč, rok 2016 – 100 000 Kč, rok 2017 – 100 000 Kč, rok 2018 – 1 300 000
Kč, rok 2019 – 100 000 Kč, rok 2020 – 100 000 Kč. Tyto výdaje budou pokryty
z pronájmů „Event centrum u Památníku Velké Moravy“, za tímto účelem bude
zpracován ceník nájmů a služeb.
3.1

schválit finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a
okolí na jejich činnost v roce 2013:
- kulturní organizace
Soubor písní a tanců Dolina o. s.
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím souboru

60.000

- kulturní a sportovní organizace
Orel jednota Staré Město
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou

70.000

- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Město, o. s.
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou VSK

95.000

Šachový klub Staré Město
zastoupen Ing. Romanem Omelkou, předsedou ŠK
TJ Jiskra Staré Město, kopaná
zastoupena Pavlem Vlčkem, předsedou

100.000

90.000

3.2

schválit pro rok 2013 finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Staré Město na
stavbu nového kostela Ducha svatého ve výši 2.500.000 Kč.

3.3

zvolit v souladu s ustanovením § 64 zák.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích),ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího Okresního
soudu v Uherském Hradišti pro volební období od 29.5.2009 do 29.5.2013 paní Věru
Peterkovou, paní Janu Kuřímskou, paní Jarmilu Martínkovou, paní Janu Kolářovou,
paní Moniku Hořákovou, paní Danu Nožičkovou a pana Jiřího Horsáka.

5.1

schválit hospodaření a závěrečný účet města za rok 2012.

5.2

schválit roční účetní závěrku města za rok 2012.

5.4

schválit rozpočtové opatření č. 1/2013:
- zvýšení výdajů ze 143.381.000 Kč na 143.865.000 Kč,
- financování ve výši – 4.871.000 Kč se zvyšuje na – 4.387.000 Kč.

5.5

schválit půjčky z FRB dle platných Zásad č. Z 02/2012 těmto žadatelům:
1. Zdeněk Pavlíček, Staré Město, Spojovací 1616
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Spojovací 1616
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce:
437/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 90.000 Kč
2. Václav Kotačka, Staré Město, Michalská 1758
Pro nemovitost:
byt ve Starém Městě, Michalská 1758
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Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 438/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 55.000 Kč
3. Martin Vlček, Staré Město, Velehradská 1519
Pro nemovitost:
byt ve Starém Městě, Velehradská 1519
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 439/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 65.000 Kč
4. Ivan Krejčiřík, Staré Město, Na Hradbách 1581
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Na Hradbách 1581
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 440/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 100.000 Kč

III.

neschválila

3.1

žádosti o finanční příspěvek:
- Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Staré Město na dobudování
organizačního a informačního systému na osadě Habeš
- SK Staré Město na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor a obnovu
stromů na sokolovně
- TJ MONTY DS Kunovice na služby hiporehabilitace pro hendikepované děti.

1.3

žádost pana Vladimíra Posolda, bytem Staré Město, Na Hradbách 636 o pronájem
části pozemku p. č. 2424/1 ostat. plocha/silnice o výměře cca 30 m2 v lokalitě ul. Na
Hradbách ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z důvodu zaužívaného
průchodu.

IV.
3.4

s použitím znaku města Staré Město na propagačních materiálech spojených
s akcemi realizovanými společností REC Group, s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372,
v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4.:
16.3.
Velikonoce na Kongresovém centru
19.-20.4.
Den Země
10.8.
Děti a KOVOZOO
24.11.
Kateřinský jarmark na Kongresovém centru

V.
2.1

souhlasí

rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby akce
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města
Staré Město a obcí Staroměstska – digitální povodňový plán. Nejvhodnější nabídku
předložil uchazeč CRISIS CONSULTING s. r. o., Kopánky 1230, 686 52 Uherské
Hradiště, IČ 63468531.

8

VI.

2.2

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce akce Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly, která provede i
otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení – členové: Mgr. Martin Zábranský,
Miroslav Horký, Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta Hrušková, Ondřej Macháček,
náhradníci: Josef Bazala, Radoslav Malina, Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek, Nikol
Holanová.
VII.

1.13

navrhuje

za zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro obchodní zónu v lokalitě
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na pozemcích p. č.
6068/87 orná půda, p. č. 6068/92 orná půda a p. č. 6068/103 orná půda o celkové
výměře věcného břemene 913 m2, které jsou ve spoluvlastnictví pana RSDr. Zdeňka
Uherka, bytem Uh. Hradiště–Mařatice, Kopánky 1540, paní Zdeňky Uherkové, bytem
Uh. Hradiště-Mařatice, Kopánky 1540 a manželů pana Pavla Čably a paní Boženy
Čablové, společně bytem Uh. Hradiště-Mařatice, Jižní 922 jednorázovou úhradu dle
znaleckého posudku vypracovaného společností Znalecký a oceňovací ústav, s. r. o.,
znalecký ústav, Prostějov, Přemyslovka 3 ze dne 04.05.2012, ve výši 383.460 Kč
vlastníkům pozemků.
VIII.

1.12

jmenovala

vzala na vědomí

žádost pana Michala Ryšky, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2049 o prodej pozemků:
 p. č. 6046/2 ostat. plocha/ostatní komunikace o výměře 181 m2
 p. č. 6046/3 ostat. plocha/ostatní komunikace o výměře 112 m2
 p. č. 6046/18 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 2.756 m2
 p. č. 6046/129 ostat. plocha/ostatní komunikace o výměře 76 m2
 p. č. 6046/198 ostat. plocha/ostatní komunikace o výměře 42 m2
 p. č. 6046/273 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 34 m2
 p. č. 6046/378 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 53 m2
 p. č. 6046/449 ostat. plocha/ostatní komunikace o výměře 51 m2
 p. č. 6046/519 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 1.403 m2
 p. č. 6046/538 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 267 m2
 p. č. 6046/647 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 401 m2
 p. č. 6046/685 orná půda o výměře 239 m2
vše v lokalitě areálu Dolina ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Pro další postup v této věci rada města požaduje předložit aktualizovanou studii
Relaxační a zábavní centrum ve Starém Městě.

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 společného územního a stavebního řízení dle
§ 94a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.3

vyjádření města k žádosti o společný souhlas dle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.
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stanoviska vedoucích odborů městského úřadu ke zprávám z kontrol provedených
finančním a kontrolním výborem v roce 2012 a provedená opatření považuje za
dostatečná.

6.1

IX.

uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem vodní nádrže ČSO Staré Město v k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště („Jama” v lokalitě Louky) na úředních deskách.
T: ihned

1.15

zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul.
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
zajistit vydání demoličního výměru na tento objekt.

T: 30.09.2013



ověřit pořizovací a provozní náklady u umělých ledových ploch v jiných městech.
T: 30.04.2013



zajistit instalaci informačních tabulí s propagací 1150. Výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu na vjezdech do města.
T: 15.06.2013

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

