USNESENÍ
z 69. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 18.12.2013
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města
Staré Město na
právo umístění stavby „Bezbariérový chodník na ulici Velehradské
ve
Starém
Městě, západní větev“ na části pozemku p. č. 4529/2 ostat. plocha
o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. 6214/468 ostat. plocha o výměře 4 m2, vše
v lokalitě ul. Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, třída Tomáše Bati 21 ve správě Ředitelství
silnic
Zlínského kraje, Zlín, K majáku 5001.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování místní
komunikace – chodníku, jehož technické parametry jsou uvedeny a odsouhlaseny
v projektové dokumentaci, veřejný přístup osob a cyklistů, jakož i vjezd a odjezd
motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav
místní komunikace – chodníku, za podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení
věcného břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to
po celou dobu funkčního užívání místní komunikace – chodníku.

1.2

změnu u splácení dlužné částky ve výši 105.583 Kč za pronájem nebytových prostor
(vinárna a pivnice ve SKC) v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Janě Havalové, Staré Město, Sochorcova 803,
IČ 68717083, za podmínky měsíční splátky ve výši 9.000 Kč.

2.1

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Oprava místní komunikace Obilní čtvrť Staré
Město z důvodu změny ceny díla a termínu dokončení stavby.

3.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Starého Města ze dne 11.09.2013 uzavřené mezi městem Staré Město a Souborem
písní a tanců DOLINA, Sochorcova 808, Staré Město týkající se změny termínu
vyúčtování poskytnutého příspěvku na projekt „Rekonstrukce lidového kroje z Kubry“
z důvodu krátké doby pro vytvoření návrhu krojů a jejich zhotovení.

5.1

odpis nedobytné pohledávky ve výši 5.341 Kč za nájem + služby v DPS z důvodů
úmrtí dlužníka, a nevymahatelné pohledávky ve výši 7.706 Kč
za nájem z důvodů
zániku ekonomického subjektu dle důvodové zprávy.

6.1

změnu obsazení Redakční rady Staroměstských novin – místo dosavadní
členky
paní Ing. Martiny Stavjaňové, bude od 19.12.2013 novým členem pan
Ing. Vladimír Beránek.

6.3

náhradu za nevyčerpanou dovolenou v souladu s § 79, odst. 5) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích:
- panu Josefu Bazalovi v délce 10 pracovních dnů
- panu Radoslavu Malinovi v délce 8 pracovních dnů

II. souhlasila
3.1

s použitím znaku města Staré Město na webové stránky Tanečního klubu Tweet
o. s., dále na propagačním roll upu a reklamní plachtě. Souhlas o užití znaku se
uděluje na dobu 1 roku s možností prodloužení.
III. 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 žádosti o společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru dle § 96 a 105 stavebního zákona v platném znění
dle zápisu.

6.2

zápis z 13. zasedání sociální komise ze dne 09.12.2013.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

