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USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 16.03.2011
Rada města po projednání bodů programu:
I.

schválila

1.2

změnu předmětu nájmu a účelu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 15.10.2010 uzavřené
mezi TC Staré Město, o. s., Staré Město, Karolíny Světlé 1013 a městem Staré Město.
Jedná se o změnu situování části pronajímaného pozemku dle návrhu a změnu výměry
z 1.900 m2 na 1.980 m2 (rozšíření pronajímané plochy směrem k ul. Tovární) a změnu
účelu nájmu z vybudování a provozování nafukovací tenisové haly TC na výstavbu
lehké montované haly.

1.4

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené společností E.ON Česká
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 na právo
umístění stavby „Staré Město, přípojka NN, Ferda“ umístění zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění zemního kabelu NN v délce 27 m na části pozemku p.
č. 233/7 ostat. plocha, 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 nového kabelového vedení NN.
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 2011 platí částka 9
Kč/m2 a rok (3.000 Kč + DPH).

1.5

uzavření Dohody o provádění geologických prací mezi městem Staré Město, Staré
Město, nám. Hrdinů 100, IČ: 00567884 a společností SUDOP Pardubice, s. r. o.,
Pardubice, K Vápence 2677, IČ: 492852602, a to formou realizace 7 ks jádrových
nepažených vrtů a využití částí pozemků jako přístupových cest, vše na částech
pozemků p. č. 4498/2, 4557/82, 6073/13, 6073/30, 6073/71, 6073/76, 6112/565 a
6114/274 ve vlastnictví města Staré Město, vše podél řeky Moravy v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za účelem inženýrsko-geologického průzkumu pro akci „Morava,
Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta I. etapa, DSP“.

1.6

mandátní smlouvu mezi městem Staré Město a společností eCENTRE, a. s., Praha 7,
Jankovcova 1518/2 na provedení auditu stávajícího stavu odběru plynu a provedení
komplexního zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. v platném znění na dodavatele zemního plynu.

1.7

ukončení pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 14, nám. Hrdinů ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu RNDr. Karlu Šuranskému – CA
OMNITOUR, Staré Město, Sochorcova 940, dohodou k 31.03.2011.
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2.1

- přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 222 556 Kč a z Fondu
soudržnosti EU ve výši maximálně 3 783 467, 30 Kč na financování akce „Realizace
úspor energie při provozu budovy sportovní haly Širůch ve Starém Městě“.
- Smlouvu č. 10063593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie
při provozu budovy sportovní haly Širůch ve Starém Městě“ a pověřuje p. Josefa
Bazalu, starostu města k podpisu této smlouvy.

3.1

finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě na jejich
činnost a na akce pořádané v roce 2011 takto:
- kulturní organizace
Dolinečka, dětský folklorní soubor při ZŠ Staré Město
zastoupena Mgr. Jarmilou Balážovou
Cimbálová muzika Bálešáci
zastoupena primášem muziky Tomášem Vavříkem
Český svaz bojovníků za svobodu Staré Město
zastoupen předsedou Janem Slováčkem
- kulturní a sportovní organizace
TJ Sokol Staré Město
zastoupena starostkou Ing. Antonií Řádkovou
Junák, svaz skautů a skautek ČR, oddíl Staré Město
zastoupen Milanem Hrabincem

25.000
15.000
5.000

40.000
20.000

- sportovní kluby
Oddíl šermu S.K. Staré Město
zastoupen předsedou Ludvíkem Trubačíkem

20.000

- občanská sdružení
Staroměstská kapela
zastoupena kapelníkem Petrem Luběnou

20.000

Klub křesťanské mládeže Staré Město, o.s. SARKANDER
zastoupen Ing. Kamilem Psotkou a Ivanou Talašovou

25.000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Staré Město
zastoupen předsedou Karlem Čejkou

25.000

O.S. MORRIGAN, skupina historického šermu Staré Město
zastoupeno Bohumilem Višenkou
TC Staré Město o.s.
zastoupeno předsedou klubu Ing. Davidem Mišťúrikem
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.s.
zastoupeno vedoucí centra Uherské Hradiště Hanou Stieberovou

5.000

5.000
5.000
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- sportovní a kulturní akce
Motosport klub, o.s. Uh. Hradiště
zastoupen jednatelem Josefem Mizerou
na IX. ročník závodu historických motocyklů „Slovácký okruh“
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
zastoupen starostou Antonínem Martínkem
na 3. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Staré Město
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
zastoupen starostou Antonínem Martínkem
k zajištění oslav 120. výročí založení sboru

6.000

20.000

Spolek přátel slivovice Staré Město
zastoupen Stanislavem Měrkou
na Košt slivovice

5.000

Klub přátel vína o.s. Staré Město
zastoupen Lukášem Přikrylem
na pořádání výstavy vína

5.000

Občanské sdružení KUNOVJAN
zastoupeno ředitelkou festivalu PhDr. Romanou Habartovou
na pořádání XVIII. Mezinárodního dětského festivalu „Kunovské léto“
5.1

40.000

20.000

hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem za rok
2010.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.3

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/134 ost. plocha/zeleň o
výměře cca 80 m2 v lokalitě ul. Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu JUDr. Jiřímu Půčkovi, bytem Uh. Hradiště, J. Staňka 862, za cenu 300
Kč/m2, za účelem parkování a rozšíření zahrady.

3.1

schválit finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě na
jejich činnost v roce 2011:
- kulturní organizace
Dolina, soubor písní a tanců Staré Město
zastoupena Ing.Alešem Radou

60.000

- kulturní a sportovní organizace
Jednota Orel Staré Město
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou

70.000

- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub, o.s. Staré Město
zastoupen předsedou ing. Petrem Strakou

95.000
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Šachový klub Staré Město
zastoupen předsedou Romanem Omelkou

100.000

1.FC Slovácko, a.s.Uherské Hradiště
zastoupeno generálním sekretářem Mgr. Petrem Pojezným

90.000

TJ Jiskra Staré Město, kopaná
zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem

90.000

3.2

schválit finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Staré Město na stavbu nového
kostela Ducha svatého ve výši 2.500.000 Kč.

5.2

schválit závěrečný účet města a hospodaření města za rok 2010 – příjmy ve výši
133.260.000 Kč, výdaje ve výši 142.423.000 Kč, financování 9.163.000 Kč.

5.3

schválit rozpočtové opatření města č. 2/2011.

5.4

schválit přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice č. 3/2007, čl. 6
devíti žadatelům vlastnícím nemovitost v k. ú. Staré Město v celkové výši
1.145.000 Kč.
III. neschválila

1.1

žádost společnosti TRENTO, s. r. o., Slovensko, Trenčín, Súvoz 1 na pronájem částí
pozemků v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem umístění reklamních panelů.

1.2

žádost TC Staré Město, o. s., Staré Město, Karolíny Světlé 1013 na vybudování
panelové přístupové komunikace dočasného charakteru dle návrhu TC a požaduje
vybudování přístupové komunikace dle původní předložené studie novostavby
tenisového areálu Rybníček.

3.1

žádosti o finanční příspěvky těmto žadatelům:
- Snails Kunovice, softball o.s., Šlerkova 313, Kunovice na pořádání 7. ročníku
seriálu turnajů mládeže O putovního šneka 2011.
- Nadačnímu fondu Jana Antonína Bati, Moravní nábřeží 2, Uherské Hradiště na
vydání románu Jana Antonína Bati „Uloupené dílo“.
- Občanskému sdružení Malovaný kraj, 17. listopadu 1a, Břeclav na vydávání
nekomerčního časopisu Malovaný kraj v roce 2011.
IV. vzala na vědomí

2.2

návrh investičních akcí pro období 2011-2014.

4.1

vyjádření města k oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby dle § 129
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
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6.1

zápis z 3. zasedání kulturní komise ze dne 23.02.2011.

6.2

návrh smlouvy o výrobě televizních reportáží pro vysílání programu TV Slovácko
s firmou J. D. Production, s. r. o., Uherské Hradiště na rok 2011.
V. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.7

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 14, nám. Hrdinů ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

