USNESENÍ
ze 77. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 29.04.2014
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

pronájem nebytového prostoru o výměře 26,5 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Františku Čožíkovi, bytem Staré Město,
Sochorcova 768, IČ 10090436 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
a nájemné ve výši 291 Kč/m2 a rok, za účelem skladu kovového materiálu.

1.2

ukončení nájmu části pozemku p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 10 m2, který se
nachází v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, paní Sylvii Bublíkové, původně bytem Staré Město, Sées 275,
k 30.04.2014, z důvodu prodeje domu.

1.3

ukončení nájmu části nemovitosti bez č. p. na části pozemku p. č. st. 1845/6 zast.
plocha a nádvoří v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, označené jako sklad č. 5, panu Milanu Dvorskému, bytem Uherské
Hradiště, Nádražní 26, dohodou k 30.06.2014.

1.4

změnu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 17.05.2010 uzavřené mezi
městem Staré Město, jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností, Staré Město,
náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934, jako nájemcem, snížení výměry pronajímaného
pozemku z 6.500 m2 na 2.000 m2 v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 01.01.2014, z důvodu stavby „Event centrum
u Památníku Velké Moravy“ a stavby „Rozcestí Velké Moravy“.

1.5

nájemní smlouvu s Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká
1024/11a, IČ 01312774, jako pronajímatelem a městem Staré Město, jako nájemcem,
na nájem části pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře 46 m 2 a části pozemku
p. č. 6214/540 ostat. plocha o výměře 1 m2, na dobu neurčitou a nájemné ve výši
940 Kč/rok, za účelem stavby „Bezbariérový chodník na ulici Velehradské ve Starém
Městě, západní větev“.

1.7

ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých – restaurace Victoria
v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, paní Jarmile Parákové, Uh. Hradiště-Jarošov, Louky 492, dohodou
k 30.06.2014.

2.1

zadávací podmínky a projektovou dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce na akci Revitalizace ulice Nádražní ve Starém
Městě zadávané
v otevřeném řízení.

2.2

zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na služby
studie areálu Školního hospodářství, s. r. o.

2.3

zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
Základní škola č. p. 1720 – rekonstrukce kotelny ZŠ.

2.4

projektovou dokumentaci na akci Místní komunikace ulice Zelnitiusova Staré Město.

akce Zastavovací
práce

akce

2.5

Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0089/OKP na akci
Rozcestí Velké Moravy a pověřila p. Josefa Bazalu, starostu města k podpisu této
smlouvy.

6.1

finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na filmový a osvětový festival Prolínání 2014,
pořádaný občanským sdružením AUXIMA Staré Město dne 23.06.2014.

6.3

místostarostovi Radoslavu Malinovi zahraniční pracovní cestu do Nizozemska ve
dnech 10.05. - 13.05.2014, organizovanou DSO Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, která je zaměřena na rozvoj
a provoz plavebních přístavišť a kanálů v Nizozemsku.
II. souhlasila

1.8

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: 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 „Staré Město, Jezuitská, kab. NN“, umístění
vedení NN v délce cca 257 m, skříň 2 ks na pozemcích p. č. 4546/6, 4546/4, 107/12,
4546/1 a 4546/36
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 skříní.
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.
III. jmenovala

2.1

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce na akci Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě, zadávané v otevřeném
řízení, která provede i otevírání obálek a posouzení kvalifikace
ve
složení:
členové – Josef Bazala, Radoslav Malina, Ing. Robert Staufčík, Ing. Ladislav Alster,
Ing. Jiří Kiml, náhradníci – Ing. Vladimír Kučera, Ing. Kamil Psotka, Martin
Rachůnek, Marcela Sedlářová, Ing. Kateřina Illková Lhotská.
IV. určila

2.2

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby akce
Zastavovací studie areálu Školního hospodářství, s. r. o. tyto dodavatele:
G G ARCHICO, a. s., Uh. Hradiště, S-projekt plus, a. s., Zlín,
Centroprojekt Group, a. s., Zlín, Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s.

2.3

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
akce Základní škola č. p. 1720 – rekonstrukce kotelny ZŠ tyto dodavatele:
PaPP, spol. s r. o., Uherské Hradiště, Pontinagas, s. r. o., Uh. Hradiště,
Vodo-topo Horecký, s. r. o., Šumice, Vodo-topo-plyn Křemeček Jiří, St. Město,
VTP-Pelka, s. r. o., St. Město, MARKO realizace, s. r. o., Huštěnovice.

V. vzala na vědomí
4.1

vyjádření města k žádosti o zahájení stavebního řízení dle § 112 stavebního zákona
v platném znění dle zápisu.

6.2

žádost o finanční příspěvek o. s. Život pro děti, Na Dolině 921, Kunovice, na akci
Charitativní tour na kole 2014, charitativní mezinárodní projekt na podporu osvěty
boje s onkologickým onemocněním dětí. Rada města požaduje vyjádření sociální
komise k této žádosti.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 10 m 2,
který se nachází v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4548/1 ostat. plocha
o výměře cca 26 m2 v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor a věcí movitých (restaurace Victoria)
v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.9

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře
cca 250 m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic

2.4

zajistit vydání stavebního povolení a provedení výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací na akci Místní komunikace ulice Zelnitiusova Staré Město.
T: 31.07.2014

3.

Finančnímu odboru

2.5

připravit rozpočtové opatření na změnu financování akce Rozcestí Velké Moravy.
T: 23.06.2014

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

