USNESENÍ
z 15. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 12.08.2015
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii
Dostálkové, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31.07.2015, ze
zdravotních důvodů.

1.2

pronájem bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou ve Starém Městě,
Bratří Mrštíků 2015, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Štěpánce Maňáskové,
bytem Staré Město, Brněnská 1518, od 01.09.2015 na dobu určitou do 31.12.2015
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.3

záměr na výpůjčku částí pozemku p. č. 129/2 zahrada o výměře cca 30 m2 za účelem
přístavby lodžií k bytovému domu č. p. 1881–1883, ul. Za Mlýnem ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4

záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha a části pozemku
p. č. 240/402 orná půda o celkové výměře 501 m2, které se nachází pod montovanou
halou a dále pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha o výměře 705 m 2
a části pozemku p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 m2 – zpevněná plocha, vše
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Městou Uh. Hradiště.

1.5

záměr na pronájem pozemku p. č. 6081/1 ovocný sad o výměře 4.177 m 2 v lokalitě
Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zahrady.

1.6

záměr na pronájem pozemku p. č. 6081/39 ovocný sad o výměře 2.134 m2 v lokalitě
Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zahrady.

1.7

záměr na pronájem pozemku p. č. 722/6 zahrada o výměře 1.048 m 2 a části pozemku
p. č. st. 1498 o výměře cca 100 m2, vše v lokalitě Na Čerpárni ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8

pronájem části pozemku p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 800 m2 v lokalitě Zadní
Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Stanislavu
Antošovi, bytem Velehrad, Zahradní 197, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest
měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok
nájmu, za účelem zahrady.

1.9

pronájem pozemku p. č. 6081/40 ovocný sad o výměře 3.681 m2 v lokalitě Zadní
Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Milanu Horákovi,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem zahrady.

1.10

pronájem části pozemku p. č. 6113/51 ostatní plocha o výměře 60 m2 v lokalitě Koňov
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Aleši Maňáskovi, bytem
Uherské Hradiště, Štěpnická 1260, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce

a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem umístění mobilního karavanu – možnost
rybaření a rekreace.
1.11

smlouvu o nájmu přístřešků autobusových zastávek na území města Staré Město,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město, IČ 00567884
(pronajímatel) a panem Boleslavem Lysákem, IČ 12419842 (nájemce), na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za účelem umístění a provozování
plakátovacích a reklamních ploch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hřbitov
hřbitov
Lidový dům
sokolovna
rozcestí k žel. stanici
Tovární
nadjezd Tovární
nadjezd Velehradská
Velehradská
Velehradská

Staré Město-Uh. Hradiště
Uh. Hradiště-Staré Město
Uh. Hradiště-Staré Město
Staré Město- Uh. Hradiště
Uh. Hradiště-Staré Město
Staré Město/nádraží-Velehrad
Staré Město/nádraží-Velehrad
Staré Město-Velehrad
Velehrad-Staré Město
Staré Město-Velehrad

1.14

výpůjčku 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,
Sportovnímu a kulturnímu centru, příspěvková organizace, Staré Město, Brněnská
1249, IČ 75121824, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za účelem
provozování činností dle zřizovací listiny.

1.15

nabídku společnosti Pražská plynárenská, a. s., Praha 1, Národní 37/38,
IČ 60193492, na akci „Dodávka plynu pro město Staré Město a jím zřízené
příspěvkové organizace a založené společnosti, ve kterých má město Staré Město
majetkový podíl“.

2.2

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Základní škola č. p. 1720 – stavební úpravy
pavilonu D“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

3.3

poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná,
IČ 708 50 852 na uskutečnění kulturních a společenských akcí.

5.1

vnitřní směrnici S 07/2015 Pokladní řád.

5.2

odprodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mopedu KORADO, typ 216,
rok výroby 2003, za prodejní cenu 1.050 Kč.
II. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.12

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6068/178 orná půda o výměře cca
450 m2, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti Estis company s. r. o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, za cenu
1.200 Kč/m2, za účelem realizace obchodního a restauračního centra.

1.13

převod majetku – prodej pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2
p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2

p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové
Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívaným pozemkům.
1.16

návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Staré Město (vlastník pozemků)
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (stavebník) na právo provést na dotčených
pozemcích stavbu „Rychlostní silnice R55, stavba 5507 Babice – Staré Město“ včetně
stavebních objektů SO 311 Retenční příkop přivaděče, SO 359 Odlučovač ropných
látek pro přivaděč.
III. neschválila

1.18

žádost paní Angeliky Kotlárové, bytem Staré Město, Svatoplukova 1218, o nájem
městského bytu č. 1 v domě č. p. 25 v ulici Na Palánku z důvodu nevyhovujícího
technického stavu bytu.

3.1

žádost o poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a handicapované děti,
Mořkov, okr. Nový Jičín na 7. setkání postižených a opuštěných dětí
z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

3.2

žádost o poskytnutí finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami
v České republice, z. s. na ocenění svých pracovníků.
IV. souhlasila

3.4

s použitím znaku města Staré Město na tiskovinách k charitativnímu „KONCERTU
PRO KAPKU KRVE“, který se bude konat 30.08.2015 na nám. Velké Moravy ve
Starém Městě pořádaném Českým rozhlasem Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno.

5.3

s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 10.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní škola, Staré Město, Komenského 1720, 686 03 Staré Město,
IČ 75022567 od společnosti Školní zájezdy, s. r. o., Srbská 53a, 612 00 Brno,
IČ 25336584, na výukové potřeby žáků, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
V. rozhodla

2.1

- o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci Rozvoj technologické infrastruktury
ICT
města Staré Město z důvodu, že byla podána pouze jedna nabídka.
- o odstoupení od žádosti o dotaci projektu Rozvoj technologické infrastruktury
ICT
města Staré Město v rámci 22. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu
z důvodů nereálnosti dodržení termínu fyzického ukončení projektu stanoveného
poskytovatelem dotace.

VI. vzala na vědomí
1.17

výsledek průzkumu týkajícího se úprav hřiště na ulici Michalská ve Starém Městě.

2.3

projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci Nábřeží Staré Město –
rozšíření hřbitova.

4.1

vyjádření města k žádosti o stavební řízení dle § 115 stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.2

vyjádření města k žádosti o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.3

vyjádření města k žádosti o změnu stavby před dokončením dle § 118 stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

4.4

vyjádření města k žádosti o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.5

vyjádření města k žádosti o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.6

vyjádření města k žádosti o stavební řízení dle § 115 stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

6.1

zápisy z jednání sociální komise ze dnů 17.06.2015 a 05.08.2015.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemku p. č. 129/2 zahrada o výměře cca 30 m 2
za účelem přístavby lodžií k bytovému domu č. p. 1881–1883, ul. Za Mlýnem ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.4

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha a části
pozemku p. č. 240/402 orná půda o celkové výměře 501 m2, které se nachází pod
montovanou halou a dále pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha
o výměře 705 m2 a části pozemku p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 m2 –
zpevněná plocha, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 6081/1 ovocný sad o výměře 4.177 m2
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem zahrady, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 6081/39 ovocný sad o výměře 2.134 m2
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem zahrady, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 722/6 zahrada o výměře 1.048 m2 a části
pozemku p. č. st. 1498 o výměře cca 100 m2, vše v lokalitě Na Čerpárni ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

2.

Odboru investic

1.17

sledovat v rámci nového plánovacího období vyhlášené dotační tituly na případnou
úpravu hřiště na ulici Michalská.
T: průběžně

2.3

zajistit úpravu projektové dokumentace objektu SO 01 a SO 02 (1. etapa) akce
Nábřeží Staré Město – rozšíření hřbitova.
T: 30.10.2015

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

