USNESENÍ
z 72. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 19.02.2014
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 104 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jiřině Pochylé,
bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 28.02.2014.

1.2

pronájem nebytových prostor o výměře 16 m2 v budově č. p. 100, náměstí Hrdinů ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, občanskému sdružení MAS, Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 22707441, na dobu neurčitou a nájemné ve výši
1.484 Kč/m2 a rok + částka za služby související s užíváním nebytového prostoru ve
výši 6.000 Kč/rok, vše s inflační doložkou, za účelem kancelářských prostor.

1.7

Smlouvu o dílo o monitoringu výskytu hlodavců v aglomeraci města Staré Město
s firmou Bronislav Borský – DERO, Řadová 568, 687 08 Buchlovice,v částce
23 000 Kč bez příslušné DPH.

1.8

stavební úpravy v kuchyni s jídelnou, ul. Za Radnicí 1823 ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, včetně vymalování a doplnění sítí proti hmyzu.

1.9

nové znění Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a nové znění Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na dobu
určitou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. U těchto smluv pronajímatel
nadále nebude uplatňovat právo na zvýšení výše nájemného na určitý kalendářní rok
(nájem bez inflační doložky).

2.1

projektovou dokumentaci akce Cyklotrasa č. 47 – Rekonstrukce lávky přes Baťův
kanál.

5.1

roční účetní závěrky příspěvkových organizací města Staré Město za rok 2013
v souladu s vnitřní směrnicí S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o schvalování
účetní závěrky, dle přiloženého Protokolu o schvalování účetních závěrek.

5.2

hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 včetně rozdělení
dosažených hospodářských výsledků do peněžních fondů příspěvkových organizací
za rok 2013.

6.3

nový způsob vydávání pytlů na plastový odpad. Pytle budou vydávány v níže
uvedených termínech. Výdej bude zaznamenáván, na jedno číslo popisné je
stanoveno maximální množství 10 ks pytlů na čtvrtletí, tj. max. 40 pytlů na rok. Pokud
občanům nebude toto množství stačit, mají možnost použít jakékoliv jiné pytle
o objemu 120 l.
Výdej pytlů pro 2. čtvrtletí 2014:
- 24. až 31. března 2014
Výdej pytlů pro 3. čtvrtletí 2014:
- 23. až 30. června 2014
Výdej pytlů pro 4. čtvrtletí 2014:
- 22. až 30. září 2014

Výdej pytlů pro 1. čtvrtletí 2015:
- 15. až 19. prosince 2014 (posun z důvodu svátků)
6.5

dodatek č. 1 k smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 16.10.2013
uzavřené mezi Školním hospodářstvím, s. r. o., Velehradská 1469, Staré Město,
IČ 26938243 a městem Staré Město, IČ 00567884. Změna se týká plátce daně
z převodu nemovitostí – daň uhradí přebírající.
II. doporučila zastupitelstvu města

5.3

schválení změnové Obecně závazné vyhlášky města Staré Město č. 01/2014, kterou
se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 04/2012 města Staré Město
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
III. neschválila

6.1

návrh výstavby památníku – sochy moravského krále Svatopluka I. Velikého
z finančních důvodů.
IV. souhlasila

1.6

s umístěním energetického zařízení a zřízením 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, kabel NN, Autovitamin Network“,
umístění kabelu NN na pozemku p. č. 6068/178 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 zemního kabelu 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 2014 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

3.1

s použitím znaku města Staré Město na webových stránkách recgroup.cz, ekoland.cz,
kovozoo.cz, na propagačních materiálech spol. REC Group s. r. o. a na veškerém
spojení KOVOZOO se Starým Městem.

6.6

se zápisem Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance „verbuňk“
mezi Vybrané programy, projekty a činnosti, které nejlépe odrážejí zásady a cíle
Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

V. rozhodla
2.3

o vyloučení uchazeče Lawstav, s. r. o. Palánek 373/19a, 682 01 Vyškov 1,
IČ 27677109 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Modernizace Azylového

domu svatého Vincence - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení z důvodů nedoložení části písemností nabídky v českém jazyce.
2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace Azylového domu
svatého Vincence - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném podlimitním řízení. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46346171, nabídková cena je 9 899 453 Kč bez DPH.

VI. vzala na vědomí
2.1

informaci o podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
Cyklotrasa č. 47 – Rekonstrukce lávky přes Baťův kanál a finanční spoluúčast
žadatele v předpokládané výši 304 354 Kč.

2.2

zprávu o řešení připomínek kontrolního výboru Zastupitelstva města akcí Revitalizace
sídelní zeleně I. a II.

4.1

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

6.2

zprávu o činnosti Městské knihovny a informačního centra Staré Město za rok 2013.
VII. neměla námitek

6.4

k záměru rozšíření rybochovného zařízení místní organizace Moravského rybářského
svazu v lokalitě Olší.
VIII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na pronájem pozemků a budov v areálu Školního hospodářství ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

připravit podklady pro majetkové vyrovnání v „areálu Dolina“ na ul. Velehradská.
T: 15.03.2014

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/567 orná půda
o výměře 449 m2 v lokalitě Špílov (mezi areálem Doliny a obchvatem I/55) ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

