USNESENÍ
z 55. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 17.04.2013
Rada města po projednání bodů programu:

I.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.3
2.6

2.7
2.8
3.1

schválila

ukončení pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu Sukovitému, Staré Město, Sées
1978, IČ 440 20 767, dohodou k 30.06.2013.
pronájem bytové jednotky č. 109 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anežce Hulíkové,
bytem Mahenova 1637, Staré Město na dobu určitou od 01.05.2013 do 31.12.2013 a
nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc
pronájem bytové jednotky č. 215 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Věře Svobodové,
bytem Kopánky 1728, Staré Město na dobu určitou od 01.05.2013 do 31.12.2013 a
nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.
Náhradnicí pro přidělení bytové jednotky je paní Františka Bräuerová, bytem
Popovice 201.
nájem části pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha o výměře cca 30 m2 v lokalitě ul.
Obilní čtvrť – Salašský potok ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. Brno,
Dřevařská 11, na dobu určitou – ode dne uzavření nájemní smlouvy do dokončení
stavby, maximálně však na dobu dvou let s možností dalšího prodloužení a nájemné
ve výši dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen - pro rok 2013
Povodí Moravy stanovilo částku 17 Kč/m2 a rok, za účelem umístění stavby „Oprava
místní komunikace Obilní čtvrť Staré Město“.
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění stavby „Oprava místní komunikace Obilní čtvrť Staré Město“, na části
pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha o výměře cca 30 m2 v lokalitě ul. Obilní čtvrť –
Salašský potok ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR,
právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění části stavby –
umístění stavby „Oprava místní komunikace Obilní čtvrť Staré Město“, a její užívání,
provádění údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem vstupovat a vjíždět na pozemek
za podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích a
hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu funkčního užívání
průchodu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady - výnosovou
metodou, jako pětinásobek ročního užitku, dle cenového výměru MF pro stanovení
regulovaných cen - pro rok 2013 Povodí Moravy stanovilo částku 17 Kč/m2 a rok.
zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby na akci Komplexní
zajištění údržby majetku města Staré Město zadávané v otevřeném řízení.
zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce
akce
Nábřeží Staré Město – rozšíření hřbitova SO 07 Terénní úpravy – část 2.1 Hrubé
terénní úpravy.
projektovou dokumentaci akce Sociální buňky Rybníček.
zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce
Sociální buňky Rybníček.
finanční příspěvek občanskému sdružení Klub přátel vína Staré Město, o.s., na
pořádání koštu vína ve výši 5.000 Kč.

2
3.2

finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Poradenskému centru pro sluchově postižené
Kroměříž, o.p.s., Kroměříž, Velehradská 625, ve kterém je začleněna pobočka
poradenského centra v Uherském Hradišti.

II.
2.1

2.2

2.4

2.5

o vyloučení uchazeče SUPTel a. s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ 25229397
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Zlepšení systému povodňové služby a
preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska varovný informační systém – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná
v otevřeném řízení z důvodů neprokázání splnění technických
kvalifikačních
předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska –
varovný informační systém - nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná
v otevřeném řízení. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč PWS PLUS s. r.o., Luční
1867, 686 03 Staré Město, IČ 28305795.
o vyloučení uchazeče - Vladimír Pavlica, Zenklova 291/113, PSČ 180 00 Praha 8,
IČ 0087911 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce akce Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly z důvodů neprokázání
splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly. Nejvhodnější nabídku předložil
uchazeč Stavebniny Kodrla s. r. o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ 25547453.
III.

3.3

2.6

neschválila

žádost o finančního příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s., Prostějov.
V.

2.3

souhlasila

s použitím znaku města Staré Město na plakátech a propagačních materiálech k
příležitosti veslařských závodů konaných ve dnech 04. - 05.05.2013 v Uherském
Hradišti v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4.
IV.

3.2

rozhodla

jmenovala

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky na služby na
akci Komplexní zajištění údržby majetku města Staré Město zadávané v otevřeném
řízení, která provede i otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš
Houserek, Josef Bazala, Miroslav Horký, Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta Hrušková
(náhradníci: Lenka Potrusilová, DiS., Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábranský,
Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek)
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce akce Nábřeží Staré Město – rozšíření hřbitova SO 07 Terénní úpravy
– část 2.1 Hrubé terénní úpravy, která provede i otevírání obálek a posouzení
kvalifikace ve složení: Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábranský, Ing. Robert Staufčík,
Ing. Markéta Hrušková, František Vybíral (náhradníci: Ing. Kamil Psotka, Miroslav
Horký, Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek, Ing. Alena Pluhařová)

3
2.8

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce akce Sociální buňky Rybníček, která provede i otevírání obálek a
posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Martin Zábranský, Ing. Vladimír Kučera,
Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek, Ing. Ladislav Vaněk (náhradníci: Ing. Kamil Psotka,
Radoslav Malina, Martin Rachůnek, Ing. Markéta Hrušková, František Vybíral)
VI.

2.6

2.8

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
akce Nábřeží Staré Město – rozšíření hřbitova SO 07 Terénní úpravy
– část 2.1
Hrubé terénní úpravy tyto dodavatele: Rybárik s.r.o. Buchlovice, RUMPOLD
UHB,s.r.o. Uherský Brod, EPS, s.r.o. Kunovice, OTR-KS s.r.o. Buchlovice
vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
akce Sociální buňky Rybníček tyto dodavatele: Stavebniny Kodrla s.r.o. Huštěnovice,
Ing. Jiří Křen – TRADIX, Stavaktiv s.r.o. Staré Město
VII.

6.1
6.2

vzala na vědomí

zápis z 12. zasedání sociální komise ze dne 10.04.2013.
žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR na pořádání Velkomoravského koncertu
v září 2013.
VIII.

1.1

určila

uložila

odboru správy majetku a ŽP zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o
výměře 53,5 m2 v domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: inned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

