USNESENÍ
z 66. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 16.10.2013
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila

1.1

ukončení výpůjčky částí pozemku p. č. 2520/1 orná půda v lokalitě ul. Velehradská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
paní Emílii Vojáčkové, bytem St. Město, Velehradská 1670
162 m2
paní Marii Talašové, bytem St. Město, Velehradská 1669
162 m2
manželům Punčochářovým, bytem St. Město, Velehradská 1659
138 m2
manželům Staufčíkovým, bytem St. Město, Velehradská 1700
138 m2
za účelem zemědělského obhospodařování včetně výsadby okrasných a ovocných
stromů (před jednotlivými domy žadatelů), dohodou k 31.10.2013.

1.3

pronájem pozemku p. č. 2520/21 orná půda o výměře 84 m2, který se nachází
v lokalitě ul.
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město
u Uh. Hradiště, panu Jaroslavu Talašovi, bytem Staré Město, Velehradská 1669, na
dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem zemědělského
obhospodařování.
Při realizaci investiční akce města nebude poskytnuta žádná náhrada za porosty
včetně trvalých na tomto pozemku.

1.6

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, Moravskému zemskému muzeu, Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862, na dobu
určitou od 01.11.2013 do 31.12.2014, za účelem technické základny staroměstských
archeologických výzkumů.

1.7

pronájem
části
pozemku
p.
č.
6075/17
zahrada
o
výměře
1.500 m2, v lokalitě Štěpnice za Moravou ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, panu Janu Cimbálníkovi, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 1769, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy
v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského
obhospodařování – zahrady včetně výsadby okrasných a ovocných stromů.
Při realizaci investiční akce města nebude poskytnuta žádná náhrada za porosty
včetně trvalých na tomto pozemku.

1.8

nájem části pozemku p. č. 7161 ostat. plocha o výměře cca 160 m2, v lokalitě
ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
společnosti HP IZOL Napajedla, s. r. o, Napajedla, 2. května 1576,
IČ 25500520, na dobu určitou od 01.02.2014 do 31.12.2024 a nájemné ve výši
1,00 Kč/m2 a rok, za účelem stavby „Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě“.

1.9

smlouvu o právu provést stavbu „Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě“ na
části pozemku p. č. 7161 ostat. plocha v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti HP IZOL Napajedla,
s. r. o., Napajedla, 2. května 1576, IČ 25500520.

1.13

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 na právo umístění stavby
„VPI Staré Město UH Hobby Market“ umístění přeložky telefonních kabelů a HDPE

trubek na pozemcích p. č. 6068/2, 6068/102 a 6068/157 ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení.
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.
2.2

smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících v souvislosti s projektem Rozcestí Velké Moravy mezi společností JMP
Net, s. r. o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ 27689841, zastoupené na základě
plné moci Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1,
IČ 49970607 a městem Staré Město.

2.3

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Bezbariérový chodník na ulici Velehradské
a U Sklépka ve Starém Městě z důvodu změny termínu dokončení stavby.

2.4

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava místní komunikace Obilní čtvrť Staré
Město z důvodu změny termínu dokončení stavby.

2.5

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050, ulice
Luční čtvrť, Staré Město z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny
díla.

5.1

Plán inventur na rok 2013.

5.3

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/1548/2013/KH ve výši
14.000 Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Staré Město.

6.2

výpověď smlouvy o dílo s firmou Leopold Vyšenka L. V. Print na zhotovení
Staroměstských novin ze dne 26.03.2009.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.2

schválit převedení schváleného finančního příspěvku GRANT 2013 ve výši 25.000 Kč
na rozpočtový ukazatel 3231 Základní umělecké školy, který je součástí
schváleného rozpočtu města Staré Město na rok 2013, a tím jeho navýšení ze
45.000 Kč na 70.000 Kč, z důvodu nákupu kontrabasu.
III. neschválila

1.14

žádost České pošty, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, zastoupenou Českou
poštou, s. p. Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ostrava 1 o úpravu výše
nájemného – neuplatnění valorizace od roku 2014 a následujících let a případně
o úpravu výše nájmu u nebytových prostor v budově č. p. 100, nám. Hrdinů ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou pronajímány za účelem
provozování podnikatelské činnosti (za účelem zřízení poštovního úřadu pro poštu
Staré Město).

IV. souhlasila
1.11

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 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,
IČ 257 33 591, na právo
umístění stavby „St. Město, Velehradská, kab. NN“,
umístění kabelu NN (kabel NN 83 m) na pozemcích p. č. 4538/3, 4538/12,
6046/13, 6046/251, 6046/252, 6046/256, 6046/253, 6046/255 a
6046/529
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 kabel NN (kabel NN 83 m).
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.

1.12

s umístěním plynárenského zařízení a schválila zřízení úplatného věcného břemene
ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1,
IČ 27689841, zastoupené na základě plné moci Jihomoravskou plynárenskou, a. s.,
se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ 49970607, na právo umístění stavby
„Rozcestí Velké Moravy – přeložka plynovodní přípojky“, přeložka části vedení
zemního plynu v ulici Na Valech na pozemcích p. č. 2422/13, p. č. 2422/12,
p. č. 7166/2 a p. č. st. 501 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení
včetně jeho součástí a příslušenství, umístění plynovodu VN: NTL DN: 110 Materiál:
LPE v předpokládané délce 33 m.
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.
V. rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Chodník ulice
Michalská – Staré
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Nejvhodnější
nabídku předložil uchazeč STAVAKTIV s. r. o. Trávník 2106, 686 03 Staré Město,
IČ 26302497.

2.6

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dům s pečovatelskou službou,
Velehradská č. p. 1707 ve Starém Městě - veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč RI OKNA, a.s., Úkolky 1055,
696 81 Bzenec, IČ 60724862.

VI. vzala na vědomí
4.1

vyjádření města k žádosti o zahájení územního řízení dle § 79 stavebního zákona
v platném znění dle zápisu.

4.2

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

6.1

informaci o rozvoji tenisových aktivit ve Starém Městě, zpracovanou Mgr. Janem
Svobodou.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemku p. č. 2520/1 orná půda v lokalitě
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zemědělského obhospodařování včetně výsadby okrasných a ovocných stromů,
na úředních deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6073/722 o výměře 25 m2 v lokalitě
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění
mobilní buňky, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem zemědělské půdy o celkové výměře 999.173 m2
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště a zemědělské půdy o celkové výměře 138.161 m2
v k. ú. Huštěnovice.
T: ihned

1.10

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. 7161 ostat.
plocha/manipulační plocha o výměře cca 175 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za část pozemku p. č. 3582/22 ostat.
plocha/ostat. komunikace, část pozemku p. č. 5175/1 ostat. plocha/ostat. komunikace
a část pozemku p. č. 5175/2 ostat. plocha/ostat. komunikace o celkové výměře cca
205 m2, vše v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Finančnímu odboru

2.5

připravit rozpočtové opatření u akce Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050, ulice
Luční čtvrť, Staré Město na částku 3 750 000 Kč.
T: ihned

3.

Hospodářsko-správnímu odboru

6.2

připravit výběrové řízení na zhotovitele Staroměstských novin.

Josef Bazala
starosta

T: ihned

Radoslav Malina
místostarosta

