USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 18.03.2015
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

pronájem bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ladislavu Chovancovi, bytem
Nenkovice 195, pošta Želešice u Kyjova, od 01.04.2015 na dobu neurčitou a nájemné
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

záměr pronajmout pozemek p. č. 2520/20 orná půda o výměře 207 m2 v lokalitě ulice
Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zemědělského obhospodařování.

1.3

záměr na nájem částí pozemků:
p. č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2
p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2
p. č. 6068/99 orná půda o výměře 112 m2
p. č. 6068/101 orná půda o výměře 132 m2
p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2
p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2
p. č. 6068/122 orná půda o výměře 45 m2
p. č. 6068/121 orná půda o výměře 72 m2
p. č. 6068/120 orná půda o výměře 32 m2
p. č. 6068/119 orná půda o výměře 20 m2
p. č. 6068/118 orná půda o výměře 20 m2
p. č. 6068/117 orná půda o výměře 164 m2
p. č. 6068/116 orná půda o výměře 96 m2
p. č. 6068/115 orná půda o výměře 136 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem polní
cesty a umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.

1.7

záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch města Staré Město,
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby „Elektrická
kabelová zemní přípojka přístaviště Staré Město, ul. Zerzavice a kanalizační přípojka
Staré Město, ul. Zerzavice“ na části pozemku p. č. 3884/2 v rozsahu stanovém dle
GP číslo 3026-106/2012 ze dne 08.01.2014 a GP č. 2776-1/2012 ze dne 18.01.2012,
vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Brno, Veveří,
Dřevařská 932/11, IČ 70890013.

2.1

projektovou dokumentaci na akci Základní škola č. p. 1720 – stavební úpravy
pavilonu D.

2.2

projektovou dokumentaci na akci Oprava elektroinstalace a osvětlení MŠ
Rastislavova č. p. 1800 – 2. etapa.

2.3

projektovou dokumentaci na akci Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za
Mlýnem, Staré Město.

2.4

projektovou dokumentaci na akci Pojízdný chodník Rybníček.
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2.5

projektovou dokumentaci na akci Stavební úpravy strojovny koupaliště – zateplení
fasády strojovny.

2.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě“
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.7

zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Staré Město.

3.1

finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a okolí na
jejich činnost a na akce pořádané v roce 2015:
- kulturní organizace
Dětský folklorní soubor Dolinečka
zastoupen Mgr. Kateřinou Vránovou, členkou Rady sdružení

40.000

Cimbálová muzika Bálešáci
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou

25.000

Český svaz bojovníků za svobodu
základní organizace Staré Město
zastoupen Zdenkou Višenkovou, předsedkyní

5.000

- kulturní a sportovní organizace
T. J. Sokol Staré Město
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

40.000

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko HRADIŠŤSKÁ DVOJKA Uherské Hradiště
zastoupen Janem Novákem, vedoucím skautského střediska

20.000

- sportovní kluby
SK Staré Město, o. s.
oddíl šermu
zastoupeny Ing. Petrem Obdržálkem, předsedou SK

20.000

SK Staré Město, o. s.
zastoupeny Ing. Petrem Obdržálkem, předsedou SK

20.000

- občanská sdružení
Staroměstská kapela
zastoupena Petrem Luběnou, kapelníkem

20.000

SARKANDER, spolek dětí a mládeže
zastoupen Mgr. Jitkou Škařupovou, jednatelkou
tábory pro děti ze Starého Města

27.000

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
místní organizace Staré Město
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní

25.000
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o. s. MORRIGAN skupina historického šermu
zastoupeno Bohumilem Višenkou, pokladníkem

5.000

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
Kroužek mladých hasičů
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru

15.000

SPS Staré Město, o. s.
zastoupen Stanislavem Měrkou, předsedou
Košt slivovice

10.000

Klub přátel vína o. s.
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou

10.000

MS Lípa Staré Město
zastoupeno Miroslavem Horkým, předsedou

15.000

TC Staré Město, občanské sdružení
zastoupen Janem Svobodou, jednatelem

15.000

- sportovní a kulturní akce
Volejbalový sportovní klub Staré Město, o. s.
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou VSK
turnaj „O pohár hejtmana Zlínského kraje“

5.000

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru
Soutěž o putovní pohár starosty města

6.000

Obecně prospěšná společnost Střední odborné školy
a Gymnázia Staré Město
zastoupena Mgr. Zuzanou Kohoutovou
zahraniční výměnné pobyty do Tönisvorstu a Sées

20.000

Staroměští šohajíci
zastoupeni Ing. Janem Chlachulou, členem výboru
Slovácké léto 2015

10.000

Občanské sdružení ROSNIČKA
zastoupeno Petrou Poláškovou, předsedkyní
DEN ZEMĚ a STRAŠIDELNÁ ZAHRADA

15.000

Soubor písní a tanců Dolina o. s.
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím souboru
rodičům stárků při pořádání Michalských slavností

20.000

- ostatní
Oblastní charita Uherské Hradiště
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

50.000

Společnost Podané ruce o. p. s.
Kontaktní centrum Uherské Hradiště

40.000
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zastoupena Bc. Pavlem Novákem, ředitelem společnosti
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
zastoupeno Mgr. Michalem Škrabánkem, ředitelem organizace
Diakonice ČCE – středisko CESTA
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska

10.000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město
zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou

5.000

Český svaz včelařů, o. s.
základní organizace Uherské Hradiště
zastoupen Josefem Trefilíkem, předsedou ZO

5.000

Občanské sdružení „Kunovjan“
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou
XXII. Mezinárodní dětský festival „Kunovské léto“

6.1

5.000

20.000

Občanské sdružení „Kunovjan“
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou
Národní kolo dětského verbuňku – Staré Město

7.500

AUXIMA
zastoupena Mgr. Alešem Mazúrkem, předsedou
festival Prolínání 2015

2.000

smlouvu o dílo na zpracování Strategického plánu rozvoje Starého Města s firmou
SAURA, s. r. o., Brno za cenu 172 000 Kč bez DPH, tj. 208 120 Kč včetně DPH.

II. doporučila zastupitelstvu města schválit
1.5

převod majetku – prodej části pozemků p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 4525/1 ostat.
plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové výměře
632 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti Třinecké železárny, a. s., Třinec, Průmyslová 1000, IČ 18050646, za
cenu 600 Kč/m2, za účelem vybudování parkoviště pro osobní vozidla.

1.6

převod majetku – směnu části pozemku p. č. 293/2 ostat. plocha
o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví pana Martina Prášila, bytem Zlín, Obeciny VIII 3613
za část pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví města
Staré Město a dále převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha
o výměře cca 140 m2, panu Martinu Prášilovi, bytem Zlín, Obeciny VIII 3613, vše
v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu
1.300 Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu.

3.1

finanční příspěvky dobrovolným organizacím a spolkům ve Starém Městě a okolí na
jejich činnost v roce 2015:
- kulturní organizace
Soubor písní a tanců Dolina
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím souboru

60.000
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- kulturní a sportovní organizace
Orel jednota Staré Město
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou

70.000

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

100.000

Šachový klub Staré Město
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní ŠK

100.000

JISKRA Staré Město
zastoupena Pavlem Vlčkem, předsedou

100.000

- sportovní a kulturní akce
Moto sport klub v AČR
zastoupen Josefem Mizerou, jednatelem
XIII. ročník mezinárodního závodu silničních motocyklů

60.000

- ostatní
Římskokatolická farnost Staré Město
zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem
na dostavbu kostela Svatého Ducha

750.000

5.2

hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014.

5.3

roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2014 v souladu s vnitřní směrnicí
S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.

5.4

rozpočtové opatření č. 2/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 660 000 Kč na 133 831 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 114 481 000 Kč na 120 786 000 Kč
- změnu financování ve výši –19 179 000 Kč na –13 045 000 Kč

5.7

Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0119/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou, uzavřený mezi Zlínským krajem a Městem Staré Město, ve výši
100 Kč na jednoho občana na období 2015 – 2017.
III. neschválila

3.2

poskytnutí finančního příspěvku na činnost a provoz zařízení Ergo Uherské Hradiště.

3.3

poskytnutí finančního příspěvku panu Eriku Kotlárovi, Svatoplukova 1218, Staré
Město na část kauce na pronájem rodinného domu ve Slavkově č. p. 94 a navrhla
připravit návratnou finanční výpomoc formou bezúročné zápůjčky.
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IV. jmenovala
2.7

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
akci Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Staré Město komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve
složení: členové Mgr. Martin Zábranský, Ing. Vladimír Kučera, Ing. Robert Staufčík,
Ing. Pavel Vrána, Ing. Alena Holubová, Bc. Roman Janík, Ing. Rudolf Dub, náhradníci
p. Josef Bazala, Ing. Jan Němec, p. Martin Rachůnek, p. Igor Pištěk, p. Radoslav
Malina, Ing. Petr Straka, Bc. Zdeněk Kotulák.

5.5

členy Pracovní skupiny pro posouzení žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
v souladu s čl. 6, odst. 2) Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu
rozvoje bydlení v tomto složení:
-

Mgr. Martin Zábranský
Radoslav Malina
Ing. Helena Štolhoferová
Ing. Markéta Hrušková
Františka Pavlicová
Michaela Holásková
V. určila

2.7

vyzvat k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci Rozvoj technologické infrastruktury ICT
města Staré Město tyto dodavatele:
- C SYSTEM CZ a. s., IČ 27675645
- DAT, s. r. o., IČ 25521233
- AutoCont CZ a. s., IČ 47676795
- IT PROFI SERVIS s. r. o., IČ 29194997
- NIO s. r. o., IČ 26977664
- VAHAL, s. r. o., IČ 49975714
VI. vzala na vědomí

1.4

nabídku společnosti REAL MORAVIA, s. r. o., Uherské Hradiště, Nádražní 30,
IČ 25584359, na převod majetku – výkup pozemků o celkové výměře 18.000 m2
v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za cenu 400 Kč/m2. Rada města požaduje tuto nabídku upřesnit
především z hlediska ochranných pásem.

5.1

Inventarizační zprávu za rok 2014.

6.4

zápis z 2. zasedání sociální komise ze dne 11.03.2015.
VII. vyhlásila

5.6

výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v souladu s čl. 6,
odst. 3) Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení
v termínu od 19.03.2015 do 15.05.2015.
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VIII. stanovila
6.2

plat řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní
Janíkovi s účinností od 01.04.2015 dle zápisu.

centrum panu Bc. Romanu

IX. souhlasila
5.8

s přijetím peněžitého daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Staré Město,
okres Uherské Hradiště ve výši 13.589 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby
v období od 23.03.2015 do 30.06.2015 ve prospěch devíti nezletilých dětí, v souladu
s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 a § 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5

s upraveným návrhem projektové dokumentace opravy ulice Salašská – vozovka
zúžená na šířku 5,5 m, chodník o šířce 1,5 m odsunutý od zástavby.
X. odvolala

6.3

pana Ing. Petra Straku na základě jeho žádosti z funkce ředitele příspěvkové
organizace Sportovní a kulturní centrum k 31.03.2015.
XI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem p. č. 2520/20 orná půda o výměře 207 m2 v lokalitě ulice
Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zemědělského obhospodařování, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na nájem částí pozemků:
p. č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2
p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2
p. č. 6068/99 orná půda o výměře 112 m2
p. č. 6068/101 orná půda o výměře 132 m2
p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2
p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2
p. č. 6068/122 orná půda o výměře 45 m2
p. č. 6068/121 orná půda o výměře 72 m2
p. č. 6068/120 orná půda o výměře 32 m2
p. č. 6068/119 orná půda o výměře 20 m2
p. č. 6068/118 orná půda o výměře 20 m2
p. č. 6068/117 orná půda o výměře 164 m2
p. č. 6068/116 orná půda o výměře 96 m2
p. č. 6068/115 orná půda o výměře 136 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem polní
cesty a umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, na úředních deskách.
T: ihned
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1.7

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch města Staré
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby
„Elektrická kabelová zemní přípojka přístaviště Staré Město, ul. Zerzavice
a kanalizační přípojka Staré Město, ul. Zerzavice“ na části pozemku p. č. 3884/2
v rozsahu stanovém dle GP číslo 3026-106/2012 ze dne 08.01.2014 a GP č. 27761/2012 ze dne 18.01.2012, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic

2.1

zajistit vydání stavebního povolení a připravit zadávací dokumentaci pro provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u akce Základní škola č. p. 1720 –
stavební úpravy pavilonu D.
T: 15.04.2015

2.2

provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u akce Oprava
elektroinstalace a osvětlení MŠ Rastislavova č. p. 1800 – 2. etapa.
T: 30.04.2015

2.3

zajistit vydání stavebního povolení a připravit zadávací dokumentaci pro provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u akce Komunikační propojení
ulice Jezuitské a Za Mlýnem, Staré Město.
T: 30.04.2015

2.4

provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u akce Pojízdný chodník
Rybníček.
T: 30.04.2015

2.5

provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u akce Stavební úpravy
strojovny koupaliště – zateplení fasády strojovny.
T: 30.04.2015

3.

Odboru finančnímu

2.1

zahrnout zvýšené náklady na akci Základní škola č. p. 1720 – stavební úpravy
pavilonu D do rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

2.3

zahrnout zvýšené náklady u akce Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za
Mlýnem, Staré Město do rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

2.7

zahrnout akci Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Staré Město do
rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

6.1

zahrnout Strategický plán rozvoje Staré Město do rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta
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