USNESENÍ
z 62. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 07.08.2013
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.2

dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (rekreační objekt v lokalitě Širůch) ze dne
01.04.2009 uzavřené mezi městem Staré Město a Sportovním a kulturním centrem,
příspěvková organizace, Staré Město, Brněnská 1249, týkajícího se rozšíření
předmětu výpůjčky o nově vybudovanou vodní atrakci u dětského brouzdaliště
(hříbek) v areálu městského koupaliště.

1.8

smlouvu se společností AUTO-SPA NETWORK, s. r. o., 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. 6068/48,
6068/102, 6068/178, 6288/14, 6288/15, 6288/16, 6288/18, 6288/19 a 6288/20, které
jsou ve vlastnictví města Staré Město.

3.1

finanční příspěvek Šachovému klubu Staré Město, Brněnská 1249, 686 03 Staré
Město, IČ 26552001, na pořádání 11. ročníku mezinárodního šachového turnaje FIDE
OPEN STARÉ MĚSTO 2013 ve výši 20.000 Kč.

3.2

finanční příspěvek o. s. MORRIGAN skupina historického šermu, Bří Mrštíků 1598,
686 03 Staré Město, IČ 27056121, na pořádání turnaje v původní lukostřelbě
„Chřibský krkavec“ ve výši 2.000 Kč.

3.3

finanční příspěvek o. s. SK Staré Město, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město,
IČ 26587408, na činnost ve výši 25.000 Kč.

5.1

na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Sportovní a kulturní centrum
převedení finančních prostředků z rezervního fondu organizace do investičního fondu
organizace ve výši 170 tis. Kč z důvodu pořízení vodní atrakce na městském
koupališti.

5.3

zrušení vnitřní směrnice S 08/2011 Zásady pro sestavování a schvalování
odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku z důvodu ukončení
její účinnosti.

6.1

zakoupení použitého motorového vozidla mikrobusu Ford Transit od prodejce
Autospol s. r. o. Uherské Hradiště za cenu 349.000 Kč vč. DPH.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.4

ke schválení převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/109 orná půda a části
pozemku p. č. 4548/6 ostat. plocha o celkové výměře cca 10 m2 v lokalitě ul. Obilní
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Bohumilu Vránovi,
bytem Staré Město, Obilní čtvrť 694, za cenu 600 Kč/m2, za účelem vyrovnání
pozemku.

5.2

uložit odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Sportovní a kulturní centrum ve výši 170 tis. Kč dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do rozpočtu zřizovatele z důvodu
pořízení vodní atrakce v areálu městského koupaliště.
III. souhlasila

1.5

s umístěním energetického zařízení a schválila zřízení úplatného věcného břemene
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Obilní, kab. NN“, umístění vedení NN v délce cca 511 m
a 7 ks pilířů na pozemcích p. č. 4546/13, 4546/23, 6379, 249/2, 4548/13, 4548/14,
4548/15, 4548/1, 6209, 257/3, 4548/3 a 6356/2 ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění vedení NN a pilířů.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2013 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.7

s odstoupením od smlouvy se společností Autovitamin Network s. r. o, 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech
pozemků p. č. 6068/48, 6068/102, 6068/178, 6288/14, 6288/15, 6288/16, 6288/18,
6288/19 a 6288/20, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, z důvodu změny
názvu společnosti.
IV. vzala na vědomí

1.3

nabídku na výkup pozemku p. č. 6067/29 orná půda o výměře 2.516 m2 v lokalitě
u Baťova kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od pana
Ing. Pavla Němce, Staré Město, Alšova 1348, a navrhuje cenu pro převod pozemků
ve výši 30 Kč/m2 vzhledem k nízké využitelnosti pozemků, které se nacházejí
v lokálním biocentru.

4.1

vyjádření města k žádosti o zahájení společného územního a stavebního řízení dle
§ 94 a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.
V. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. podlaží budovy
č. p. 644, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře 10 m2,
který se nachází před nemovitostí č. p. 1911 – Bistro Korádo, ul. Hradišťská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

