USNESENÍ
z 80. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 18.06.2014
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.8

smlouvu se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště,
Za Olšávkou 290, IČ 49453866 o právu provést stavbu „Staré Město, ul. Tyršova,
rekonstrukce vodovodu“ na části pozemku p. č. 240/356 ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.9

zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 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 „St. Město, přel. NN pro DCHB, Soc. služby“, umístění kabelu NN
(kabel NN 42m) na pozemku p. č. 6381/1 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 kabelu NN (kabel NN 42 m).
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b 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.

1.10

zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 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 „St. Město, VN,TS,NN pro DCHB, Soc. služby“, umístění TS, kabel
NN (kabel VN – 1m, zemnící kruhy – 1 ks) na pozemku p. č. 6381/1 a pozemku
p. č. st. 1845/6 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 TS, kabel NN (kabel VN – 1m, zemnící kruhy – 1 ks).
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b 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.

1.11

zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 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 „St. Město, úpr. DS, Město – Azylový dům“, umístění vedení NN
(sloup – 1 ks) na pozemku p. č. st. 634 a pozemku p. č. 2424/2 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 (sloup – 1 ks).
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b 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.
1.13

navýšení provize společnosti R. K. SERVIS, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 157/8,
Uh. Hradiště, IČ 49435949, za správu bytového a nebytového fondu města Staré
Město o 10 % od 01.07.2014.
úpravu provize společnosti R. K. Servis, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 157/8,
Uh. Hradiště, za správu bytového a nebytového fondu města Staré Město, vždy
k 01.07. příslušného roku (od 01.07.2015), a to podle koeficientu navýšení
spotřebitelských cen (míra inflace), který vyhlašuje Český statistický úřad za uplynulý
rok.

1.14

dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Povodím Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11,
IČ 70890013 a městem Staré Město.
Předmětem této dohody je zajištění montáže a demontáže mobilního hrazení při
povodňových průtocích v řece Moravě.

3.2

finanční příspěvek Obecně prospěšné společnosti Střední odborné školy a Gymnázia
Staré Město na výměnný pobyt studentů školy v partnerském městě Tönisvorst v roce
2014 ve výši 20.000 Kč.

3.3

finanční příspěvky na podporu činnosti nebo projektu neziskových organizací –
GRANT 2014 takto:
1. o. s. Morrigan, skupina historického šermu, IČ 27056121, zastoupena Bohumilem
Višenkou na projekt Procházka středověkem na náměstí Velké Moravy ve výši
25.000 Kč,
2. Taneční klub Tweet, o. s. IČ 01775430, zastoupen Tomášem Horváthem na projekt
Pohybový a taneční rozvoj zájemců o tanec na náměstí Velké Moravy ve výši
30.000 Kč,
3. Myslivecké sdružení „Lípa“ Staré Město, IČ 60370378, zastoupeno Zdeňkem
Vaňkem na projekt Zazvěření honitby drobnou zvěří ve výši 15.000 Kč,
4. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hradišťská dvojka Uherské Hradiště,
IČ 61703559, zastoupen Janem Novákem na projekt Renovace – rekonstrukce
skautské klubovny u Čerťáku ve výši 15.000 Kč,
5. Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, zastoupen Věrou Dobešovou na projekt
Doplnění šachového materiálu a modernizace výpočetní techniky ve výši 40.000 Kč,
6. Volejbalový sportovní klub Staré Město, o. s., IČ 48491977, zastoupen Ing. Petrem
Strakou na projekt Rozvoj mládežnického volejbalu ve výši 40.000 Kč,
7. SDH Staré Město, IČ 62833081, zastoupen Antonínem Martínkem na projekt Mladí
hasiči (na generální opravu požární stříkačky PS 12) ve výši 20.000 Kč,
8. Dětský folklorní soubor Dolinečka, IČ 22879366, zastoupen Mgr. Kateřinou
Vránovou na projekt Prezentace tradiční lidové kultury na území Starého Města
i v zahraničí (na obnovu a opravu krojů) ve výši 25.000 Kč,
9. T. J. Sokol Staré Město, IČ 70806721, zastoupena Ing. Antonií Řádkovou na
projekt 100 let T. J. Sokol Staré Město (na zhotovení pamětní desky na sokolském
pomníku, publikaci Almanach) ve výši 25.000 Kč,

10. OREL jednota Staré Město, IČ 62832646, zastoupena Dagmar Zálešákovou na
projekt Pořízení vybavení pro oddíly dětí (na sportovní nářadí) ve výši 25.000 Kč,
11. Staroměstská kapela, IČ 70837155, zastoupena Ing. Radkem Churavým na
projekt Propagace města Staré Město – hudební vystoupení na nám. Velké Moravy
(na nákup společenských vest a křídlovek) ve výši 25.000 Kč,
12. Moto sport klub v AČR Staré Město, IČ 01171844, zastoupen Josefem Mizerou
na projekt Podpora silničního motocyklového sportu v regionu (podpora mladých
jezdců, promo akce) ve výši 25.000 Kč,
13. SPS Staré Město, o. s., IČ 22682724, zastoupen Stanislavem Měrkou na
pořádání koštu slivovice ve Starém Městě (jednotné oblečení, pronájem) ve výši
10.000 Kč,
14. Klub přátel vína o. s., IČ 22813799, zastoupen Dalimilem Vránou na nákup
vystřikovačky sklenic ve výši 8.585 Kč,
15. Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050, zastoupeni Ing. Markem Pochylým
na projekt Kouzlo zvuku, ALTAKAI a doprovodný program ve výši 13.000 Kč,
16. LODĚ-HAUSBÓTY o. s., IČ 28554396, zastoupeno Zdeňkem Klečkou na pořízení
informační tabule na přístavišti ve výši 12.000 Kč,
17. JISKRA Staré Město, IČ 26634597, zastoupena Pavlem Vlčkem na projekt
Podpora mládežnického fotbalu ve výši 40.000 Kč,
18. Cimbálová muzika Bálešáci, IČ 22891421, zastoupena Tomášem Vavříkem na
projekt Zachovávejme a šiřme tradice (natočení CD, doplnění krojů) ve výši
40.000
Kč,
19. ZUŠ Staré Město, IČ 46254323, zastoupena Radimem Snopkem na projekt
Nákup hudebního nástroje (klarinet in B) ve výši 15.000 Kč,
20. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., MO Staré Město,
IČ 71213953, zastoupen Jaroslavou Gajovou na projekt Ozdravný pobyt (ubytování,
procedury) ve výši 20.000 Kč,
21. FBC Slovácko o. s. Staré Město, IČ 22743766, zastoupeno Mgr. Bedřichem
Chromkem na projekt Florbal – sport 21. století (podpora dětí a mládeže florbalu)
ve výši 15.000 Kč,
22. Nadační fond Jana Antonína Bati, IČ 29254736, zastoupen Ing. Petrem
Tannerem na projekt Charitativní Velkomoravský půlmaraton - 4. r. ve výši 5.000 Kč,
23. Slovácký Veteran Car Club Uherské Hradiště o. s., IČ 02205009, zastoupen
Ing. Jaroslavem Vojtěškem na projekt Veteráni Moravským Slováckem ve výši
10.000 Kč.
6.2

projektovou dokumentaci a cenovou nabídku (změna 1) „SSZ přechodu pro chodce
SP4 Brněnská (u sokolovny)“.

6.3

studii proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na akci Rozvoj technologické
infrastruktury ICT Staré Město (MěÚ Staré Město) z Integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, v rámci
Výzvy č. 22.

6.4

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvkových organizací
města
dle
zápisu.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.4

schválit majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod pozemků ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město a Zlínským krajem.
Jedná se o pozemky pod chodníky, odstavným stáním a veřejnou zelení v lokalitě
ulice Velehradská ve Starém Městě, které Zlínský kraj převede do vlastnictví města
Staré Město:
p. č. 4529/121 ost. plocha/ost. kom. o výměře 10 m2
p. č. 4529/122 ost. plocha/ost. kom. o výměře 69 m2
p. č. 4529/123 ost. plocha/jiná plocha o výměře 11 m2
p. č. 4529/124 ost. plocha/ost. kom. o výměře 20 m2
p. č. 4529/125 ost. plocha/zeleň o výměře 36 m2
p. č. 4529/126 ost. plocha/ost. kom. o výměře 24 m2
p. č. 4529/127 ost. plocha/zeleň o výměře 33 m2
p. č. 4529/128 ost. plocha/ost. kom. o výměře 5 m2
p. č. 4529/129 ost. plocha/ost. zeleň o výměře 19 m2
p. č. 4529/130 ost. plocha/ost. kom. o výměře 16 m2
p. č. 4529/131 ost. plocha/zeleň o výměře 18 m2
p. č. 4529/132 ost. plocha/zeleň o výměře 12 m2
p. č. 4529/133 ost. plocha/zeleň o výměře 8 m2
p. č. 4529/134 ost. plocha/zeleň o výměře 39 m2
p. č. 4529/135 ost. plocha/ost. kom. o výměře 39 m2
p. č. 4529/136 ost. plocha/ost. kom. o výměře 24 m2
p. č. 4529/137 ost. plocha/zeleň o výměře 20 m2
p. č. 4529/138 ost. plocha/zeleň o výměře 16 m2
p. č. 4529/139 ost. plocha/zeleň o výměře 5 m2
p. č. 4529/140 ost. plocha/zeleň o výměře 3 m2
p. č. 4529/141 ost. plocha/zeleň o výměře 27 m2
p. č. 4529/142 ost. plocha/ost. kom. o výměře 71 m2
p. č. 4529/143 ost. plocha/ost. kom. o výměře 29 m2
p. č. 4529/144 ost. plocha/zeleň o výměře 21 m2
p. č. 4529/145 ost. plocha/zeleň o výměře 22 m2
p. č. 4529/146 ost. plocha/ost. kom. o výměře 11 m2
p. č. 4529/147 ost. plocha/zeleň o výměře 18 m2
p. č. 4529/148 ost. plocha/ost. kom. o výměře 9 m2
p. č. 4529/149 ost. plocha/zeleň o výměře 71 m2
p. č. 4529/150 ost. plocha/ost. kom. o výměře 117 m2
p. č. 4529/151 ost. plocha/zeleň o výměře 3m2
p. č. 4529/152 ost. plocha/zeleň o výměře 3 m2
p. č. 4529/153 ost. plocha/zeleň o výměře 46 m2
p. č. 4529/154 ost. plocha/ost. kom. o výměře 28 m2
p. č. 4529/155 ost. plocha/želeň o výměře 271 m2
p. č. 4529/156 ost. plocha/kom. o výměře 11 m2
p. č. 4529/157 ost. plocha/ost. kom. o výměře 12 m2
p. č. 4529/158 ost. plocha/jiná plocha o výměře 13 m2
p. č. 4529/159 ost. plocha/ost. kom. o výměře 21 m2
p. č. 4529/160 ost. plocha/ost. kom. o výměře 145 m2
p. č. 4529/161 ost. plocha/jiná plocha o výměře 10 m2
p. č. 4529/162 ost. plocha/jiná plocha o výměře 15 m2

p. č. 4529/163 ost. plocha/jiná plocha o výměře 14 m2
p. č. 4529/164 ost. plocha/jiná plocha o výměře 12 m2
p. č. 4529/165 ost. plocha/zeleň o výměře 69 m2
p. č. 4529/166 ost. plocha/ost. kom. o výměře 31 m2
p. č. 4529/167 ost. plocha/zeleň o výměře 12 m2
p. č. 4529/168 ost. plocha/ost. kom. o výměře 14 m2
p. č. 4529/169 ost. plocha/zeleň o výměře 14 m2
p. č. 4529/170 ost. plocha/ost. kom. o výměře 15 m2
p. č. 4529/171 ost. plocha/zeleň o výměře 21 m2
p. č. 4529/172 ost. plocha/ost. kom. o výměře 17 m2
p. č. 4529/173 ost. plocha/zeleň o výměře 14 m2
p. č. 4529/174 ost. plocha/ost. kom. o výměře 15 m2
p. č. 4529/175 ost. plocha/zeleň o výměře 5 m2
p. č. 4529/176 ost. plocha/zeleň o výměře 3 m2
p. č. 4529/177 ost. plocha/zeleň o výměře 20 m2
p. č. 4529/178 ost. plocha/zeleň o výměře 32 m2
p. č. 4529/179 ost. plocha/ost. kom. o výměře 276 m2
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště a pozemek p. č. 4529/180, ostatní plocha, o výměře 40 m2,
oddělený z původního pozemku p. č. 4529/2 geometrickým plánem č. 3114-71/2014
pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, zapsaného
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště.
1.5

schválit převod majetku – prodej pozemku:
p. č. st. 1616/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 253 m2
p. č. 6046/123 ostatní plocha o výměře 161 m2
p. č. 6046/124 ostatní plocha o výměře 169 m2
p. č. 6046/150 ostatní plocha o výměře 53 m2
p. č. 6046/151 ostatní plocha o výměře 60 m2
p. č. 6046/210 ostatní plocha o výměře 27 m2
p. č. 6046/270 ostatní plocha o výměře 244 m2
p. č. 6046/309 ostatní plocha o výměře 645 m2
p. č. 6046/310 ostatní plocha o výměře 68 m2
p. č. 6046/332 ostatní plocha o výměře 91 m2
p. č. 6046/333 ostatní plocha o výměře 37 m2
p. č. 6046/334 ostatní plocha o výměře 296 m2
p. č. 6046/402 ostatní plocha o výměře 78 m2
p. č. 6046/403 ostatní plocha o výměře 141 m2
p. č. 6046/404 ostatní plocha o výměře 378 m2
p. č. 6046/554 ostatní plocha o výměře 75 m2
p. č. 6046/555 ostatní plocha o výměře 118 m2
p. č. 6046/556 ostatní plocha o výměře 84 m2
vše v areálu Doliny ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
LUKROM plus, s. r. o., Lípa 81, IČ 25329979, za cenu 600 Kč/m2, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům.

1.6

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 22/4 zast. plocha
a nádvoří/zbořeniště o výměře 451 m2 v lokalitě ulice Hradišťská ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu Karlu Kotilovi a paní Viere Kotilové,
společně bytem Huštěnovice, Předbraní 388, za cenu 1.300 Kč/m2, za účelem
výstavby rodinného domu.

1.7

schválit změnu u převodu majetku – prodej pozemku p. č. 7234 ostat. plocha
o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, z paní Marie Dolákové, bytem Staré Město, Janáčkova 1678, pana
Antonína Pavlice, bytem Staré Město, Svatoplukova 1195 a pana Vladimíra Pavlice,
bytem Staré Město, Salašská 1278 na pana Vladimíra Pavlicu, bytem Staré Město,
Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívanému pozemku.

2.1

schválit Smlouvu o společném
postupu zadavatelů při realizaci projektu
„Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes řeku Moravu“ a „Cyklostezka č. 47 rekonstrukce lávky přes Baťův kanál“.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 3/2014.

6.5

stanovit v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů 17 členů zastupitelstva města pro volební
období 2014 – 2018.

III. souhlasila
3.1

s použitím znaku města Staré Město společnosti LODĚ – HAUSBÓTY o. s.,
Zerzavice 2173, 686 03 Staré Město na informační tabuli přístavu Staré Město.

IV. nesouhlasila
1.2

s převodem stavby parkoviště v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, do majetku města z důvodu, že se nejedná o veřejné
parkoviště, ale parkoviště sloužící zákazníkům společnosti.

V. rozhodla
2.2

o vyloučení uchazeče SVS-CORRECT spol. s r. o., Bílovice 176, PSČ 687 12,
IČ 25513141 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce akce Místní komunikace ulice Zelnitiusova Staré Město z důvodu, že
nabídka neobsahuje zákonem požadovaný podpis návrhu smlouvy osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2.3

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Místní komunikace ulice
Zelnitiusova Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč TUFÍR, spol s. r. o., Na Drahách 881,
Kunovice, IČ 26263718.

VI. vzala na vědomí
1.12

návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., Praha 4, Novodvorská 1010/14,
IČ 25751018 na obnovu veřejného osvětlení ve městě Staré Město a jeho následnou
správu a údržbu.

4.1

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

4.2

vyjádření města k žádosti o odstranění stavby dle § 128 stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.3

vyjádření města k žádosti o změnu v užívání stavby dle § 126 a 127 stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

4.4

vyjádření města k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle
§ 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

5.1

hospodaření města k 30.04.2014.

5.3

závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
Moravě za rok 2013.

5.4

závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro regionální
rozvoj mikroregionu za rok 2013.

5.5

závěrečný účet Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2013.

6.1

Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství Staré Město, s. r. o., za
rok 2013.

6.3

finanční spoluúčast na akci Rozvoj technologické infrastruktury ICT Staré Město
(MěÚ Staré Město) z Integrovaného operačního programu v předpokládané výši
493 755,00 Kč.

a vodní cesty na řece

VII. nepožaduje
3.4

vyhlásit konkurs na ředitele Mateřské školy Komenského 1721, Staré Město,
v souladu s ustanovením § 166, odst. 3), zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
Pracovní poměr současné ředitelky mateřské školy se tak prodlužuje o dalších 6 let,
tj. do 31.07.2020.

VIII. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem zemědělské stavby bez č. p. na pozemku p. č. st.1845/6
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p. č. 340/130 orná půda o celkové
výměře 108 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p. č. 6028/1 orná půda, p. č. 6029/1 orná
půda, p. č. 6029/2 ostat. plocha, p. č. 4560/92 vodní plocha, p. č. 4560/93 vodní
plocha a p. č. 4560/94 vodní plocha o celkové výměře cca 15.000 m2, v lokalitě Olší
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru správy majetku a ŽP ve spolupráci s odborem investic

1.12

připravit výběrové řízení na obnovu veřejného osvětlení na průtahu silnice I/55
městem a jeho následnou správu a údržbu.
T: 30.06.2015

3.

Odboru investic

6.2

zajistit vydání územního souhlasu na stavbu „SSZ přechodu pro chodce SP4
Brněnská (u sokolovny)“.
T: 31.07.2014

4.

Odboru finančnímu

6.2

zahrnout do rozpočtového opatření náklady na stavbu „SSZ přechodu pro chodce
SP4 Brněnská (u sokolovny)“.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

