USNESENÍ
z 58. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 12.06.2013
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

1.1

ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené mezi
městem Staré Město a společností Odpady-Třídění-Recyklace a. s., Uherské
Hradiště, Průmyslová 1153, IČ 63483980, dohodou k 30. 06. 2013, z důvodu
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky
„Svoz odpadů na území města Staré Město“ zadávané zadavatelem – městem Staré
Město.

1.2

ukončení smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadu č. 1/56/2001 ze dne
14. 11. 2001 uzavřené mezi městem Staré Město a společností Sběrné suroviny UH,
s. r. o., Uherské Hradiště, Průmyslová 1147, IČ 25599895, dohodou k 30. 06. 2013,
z důvodu uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zadávacího řízení ve věci veřejné
zakázky „Svoz odpadů na území města Staré Město“ zadávané zadavatelem –
městem Staré Město.

1.4

smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4,
IČ 65993390, o právu provést stavbu „I/50H Křižovatka Staré Město - Colorlak“ na
částech pozemků p. č. 4516/47 a p. č. 4516/52, které jsou ve vlastnictví města Staré
Město.

1.5

smlouvy s Autovitamin Network s. r. BAU projekt-pro., U Zvonařky 2536/1a, Praha 2,
IČ 24258920, o právu provést stavbu „SAMOOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT parc. č.
6068/164 a 6068/165; k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na částech pozemků p. č. 6068/164 a p. č.
6068/165, které jsou ve vlastnictví města Staré Město.

1.6

zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch TC Staré Město, s. r. o.,
Karolíny Světlé 1013, Staré Město, IČ 29197121, na právo cesty na částech pozemků
p. č. 2393/2, 2414/1, 4525/17 a 4525/18 o celkové výměře 1.135 m2 ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno se zřizuje jako právo odpovídající věcnému břemeni průchodu i
průjezdu.

1.7

zřízení časově omezeného bezúplatného věcného břemene ve prospěch TC Staré
Město, občanské sdružení, Karolíny Světlé 1013, Staré Město, IČ 22723153, na
právo umístění lehké montované haly pro tenis s potřebným zázemím na části
pozemku p. č. 2414/1, části pozemku p. č. 2414/13 a části pozemku 2417/3 o celkové
výměře 2.100 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno se zřizuje jako právo odpovídající věcnému břemeni umístění lehké
montované haly pro tenis s potřebným zázemím.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu určitou do 31. 08. 2025.

1.10

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 29. 11. 2010 na pronájem části pozemku
p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 10 m2, který se nachází v lokalitě Trávník ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, uzavřené mezi panem Ondřejem Bublíkem,
bytem Staré Město, Sées 275 a městem Staré Město, dohodou k 30. 06. 2013.

3.1

výjimku z počtu dětí v mateřských školách na dobu neurčitou
v souladu s ust. § 23 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, v 1. třídě 25 dětí, ve 3. třídě 27 dětí
a ve 4. třídě 27 dětí,
- Mateřská škola, Komenského 1721, 25 dětí v každé třídě /3 třídy/,
- Mateřská škola, Rastislavova 1800, 25 dětí v každé třídě /3 třídy/.

5.4

cenovou nabídku na dodávku programového vybavení pro zpracování dat v systému
separovaného sběru odpadů od dodavatele RNDr. Jiří Bárta – software z Nového
Boru.

6.1

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvkových organizací města dle zápisu.

6.3

hospodaření Školního hospodářství s. r. o. za rok 2012.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.8

ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 15. 10. 2010,
uzavřené mezi městem Staré Město a občanským sdružením TC Staré Město,
občanské sdružení, Karolíny Světlé 1013, Staré Město, IČ 22723153.

2.1

schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí
Huštěnovice, zastoupenou starostou obce Alešem Richtrem, Hustěnovice 92, 687 03,
IČ 00290971, finanční podíl obce 131 280 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Babice,
zastoupenou starostou obce Miloslavem Maňáskem, Babice 508, 687 03,
IČ 00290777, finanční podíl obce 36 846 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Kostelany
nad Moravou, zastoupenou starostou obce Pavlem Dudou, Kostelany nad Moravou
19, 686 01, IČ 00291048, finanční podíl obce 24 382 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Nedakonice,
zastoupenou starostou obce Jiřím Smělíkem, Nedakonice 33, 687 35, IČ 00291153,
finanční podíl obce 162 430 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Boršice,
zastoupenou starostou obce Ing. Romanem Jílkem, Boršice 7, 687 09, IČ 00290823,
finanční podíl obce 141 141 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní

protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Tupesy,
zastoupenou starostou obce Mgr. Oldřichem Vávrou, Tupesy 135, 687 07,
IČ 00542393, finanční podíl obce 184 208 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Zlechov,
zastoupenou starostou obce Ing. Antonínem Halodou, Zlechov 540, 687 10,
IČ 00291609, finanční podíl obce 175 644 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spolupráci za účelem zajištění společného postupu
při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“ s obcí Újezdec,
zastoupenou starostou obce Zdeňkem Gottwaldem, Újezdec 122, 687 41,
IČ 00542288, finanční podíl obce 92 299 Kč.
2.2

zrušit usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město ze dne 25. 3. 2013
pod bodem 9.2 z důvodu aktualizace financování realizace 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 32 768 651 Kč, z toho způsobilé
výdaje 21 309 360 Kč, nezpůsobilé výdaje 11 459 291 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 11 459 291 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
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.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 2/2013:
- zvýšení příjmů ze 148 252 000 Kč na 150 889 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 143 865 000 Kč na 147 136 000 Kč
- změnu financování ve výši –4 387 000 Kč na –3 753 000 Kč

5.3

schválit změnovou Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 01/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5.5

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce společnosti Školní hospodářství s. r. o. ve
výši 6.000.000,- Kč z důvodu rozšíření účelu půjčky o nutné opravy havarijního stavu
střech vybraných objektů v areálu této společnosti.

6.2

schválit dohodu o partnerství „KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji.“
Příloha - návrh dohody o partnerství.

6.4

schválit poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč za účelem pomoci obci Kly,
postižené povodní v červnu 2013 a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy.

III. souhlasila
1.9

se záměrem výstavby – rozšíření areálu Interspar – dvě samostatné budovy –
prodejna FAST FOOD DRIVE a ELEKTRO, společností Manhattan Development
s. r. o., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, IČ 28227948, v zastoupení společností
Atelier A Brno, s. r. o., Všetičkova 17, Brno, IČ 25303287, a požaduje respektovat
vyjádření jednotlivých odborů.
IV. rozhodla

2.3

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce domů č. p. 2049
a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré Město - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Nejvhodnější nabídku předložil
uchazeč Stavebniny Kodrla s. r. o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ 25547453.

2.4

o vyloučení uchazeče Psík – elektro, Velká nad Veličkou 647, 696 74 Velká nad
Veličkou, IČ 49423401 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce akce Oprava elektroinstalace a osvětlení MŠ Rastislavova č. p.
1800 z důvodu nesplnění podmínky zadávacího řízení, že nabídková cena bez DPH
nesmí překročit předpokládané finanční náklady akce.

2.5

o výběru nejvhodnější nabídky na akci Oprava elektroinstalace a osvětlení MŠ
Rastislavova č. p. 1800. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Ing. Jiří Křen TRADIX, Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město.

2.7

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Bezbariérový chodník na ulici
Velehradské a U Sklépka ve Starém Městě - podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Nejvhodnější nabídku
předložil uchazeč KARTUSEK-EKOSTAV s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré
Město, IČ 26928141.

2.8

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Oprava místní komunikace Obilní
čtvrť Staré Město - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč
KARTUSEK-EKOSTAV s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ 26928141.
V. vzala na vědomí

4.1

oznámení o zahájení společného řízení dle § 94a stavebního zákona dle zápisu

5.1

hospodaření města k 30. 4. 2013.

5.6

závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro regionální
rozvoj mikroregionu za rok 2012.

5.7

závěrečný účet Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2012.
VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP
1.3

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č. p. 1823,
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: Ihned

1.10

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 10 m 2 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: Ihned

2. Finančnímu odboru
2.3

upravit rozpočet pro rok 2013 na financování akce Rekonstrukce domů č. p. 2049 a
2050, ulice Luční čtvrť, Staré Město.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

