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USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 02.03.2011
Rada města po projednání bodů programu:
I.
1.1

schválila

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 205 v domě s pečovatelskou službou ve Starém
Městě, Bratří Mrštíků 2015, panu Janu Chmelíkovi, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků
2015, dohodou k 10.02.2011.
pronájem bytové jednotky č. 205 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům Benešovým,
Polešovice 44, na dobu určitou do 31.12.2011 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

pronájem bytové jednotky č. 101 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile Slováčkové,
trvale bytem Staré Město, Na Vyhlídce 1498, na dobu určitou do 31.12.2011 a
nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.4

pronájem části pozemku p. č. 263/1 ost. plocha o výměře 5 m2 v lokalitě Finská čtvrť
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Milanu Ančincovi, bytem
Uherský Ostroh, Sídliště 795, od 01.03.2011 na dobu neurčitou a nájemné ve výši
50,20 Kč/m2 a rok, za účelem přístřešku k uskladnění kol, zahradnického nářadí apod.
k bytu v domě č. p. 1479.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.5

změnu u předmětu nájmu u nájemní smlouvy o nájmu areálu „Přístaviště“ v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, ze dne 01.09.2010 sdružení Lodě-hausbóty, o. s., Uh. Hradiště,
Svatováclavská 906. Jedná se o snížení počtu silničních panelů z 83 ks na 12 ks
silničních panelů a dále rozšíření účelu nájmu o parkování vozidel na pronajaté části
pozemku p. č. 4498/2. Nájemné zůstává v původní výši.

2.1

nejvhodnější nabídku na akci Oprava fasády radnice ve Starém Městě, část 4.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Stavaktiv s.r.o., Staré Město.

6.1

výši příspěvku účastníků návštěvy partnerského města Sées ve dnech 07. – 11.07.2011
na 1.000 Kč/osobu.

6.2

smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Obnova ekosystému odstavených ramen řeky
Moravy“.
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností vlastníků pozemků
v řešené lokalitě v souvislosti s realizací uvedeného projektu.

6.3

výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci
„Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy – poskytování poradenských
služeb“ a určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče: BIC Brno, spol. s r. o., Renards
dotační, s. r. o., Brno, Grantika České spořitelny, a. s., Brno.
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.9

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1532 zast. plocha a nádvoří o
výměře 90 m2, části pozemku p. č. 4509/4 ost. plocha o výměře cca 60 m2 a části
pozemku p. č. 240/460 ost. plocha o výměře cca 4 m2, vše v lokalitě ul. Na Vyhlídce
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Josefu Dubovskému, bytem
Staré Město, Seifertova 1460, za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických
vztahů pod budovou – hospůdka U Duba včetně venkovního schodiště a venkovního
posezení.

1.10

schválit převod majetku – směnu pozemku p. č. 4538/14 ost. plocha o výměře 66 m2
ve vlastnictví pana Petra Zajíce za část pozemku p. č. 6055/50 zahrada o výměře 122
m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření zahrady.
Cena směňovaných pozemků byla stanovena dohodou a činí 150 Kč/m2.

III. vzala na vědomí
1.12

žádost paní Jaromíry Verbíkové, bytem St. Město, Brněnská 1518 a žádost paní Ireny
Chlachulové, bytem St. Město, Nová čtvrť 1313 o přehodnocení nabízené částky na
odprodej hospodářské budovy (v současné době užíváno jako dvojgaráž) na pozemku
p. č. st. 1529 o výměře 40 m2.

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 spojeného územního a stavebního řízení dle
§ 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.1

přípravu partnerské návštěvy města Sées v termínu 07. – 11.07.2011.

6.4

zápis z 2. zasedání sociální komise ze dne 16.02.2011.

IV. využívá
1.11

předkupního práva města, které vzniklo kupní smlouvou a smlouvou o zřízení
předkupního práva ze dne 02.05.2003 k pozemku p. č. 6355 ost. plocha o výměře
194 m2 v lokalitě Obilní čtvrť.
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V. jmenovala
6.3

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obnova ekosystému odstavených
ramen řeky Moravy – poskytování poradenských služeb“ ve složení: Josef Bazala,
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Vladimír Kučera, Bc. Robert Staufčík, Radomír Bureš.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na pronájem skladových prostor o výměře 53 m2 v areálu Na Vyhlídce
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod pozemků – prodej části pozemku p. č. 2378/1 travní porost
o výměře cca 800 m2 a pozemku p. č. 2378/4 zahrada o výměře 184 m2 ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu částí pozemků p. č. 6080/15 orná půda, p.
č. 6080/16 orná půda, p. č. 6080/17 orná půda, p. č. 6080/18 orná půda a p. č. 6080/19
orná půda o celkové výměře cca 450 m2 za část pozemku p. č. 718 trvalý travní porost
o výměře cca 450 m2, vše v lokalitě Prostřední kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.8

zveřejnit záměr na majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 4560/8 ostatní
plocha/komunikace o výměře 17 m2 a pozemku p. č. 4560/113 ostatní plocha/zeleň o
výměře 9 m2, které se nachází v lokalitě ul. Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.12

zajistit vyjádření právníka k problematice odprodeje hospodářské budovy na pozemku
p. č. st. 1529.
T: 31.03.2011

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

