USNESENÍ
z 19. Zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 11. 11. 2015
Rada města po projednání bodů programu:

1.1

I. schválila
prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od 01.01.2016 do
31.12.2016 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.
č. 1 – p. Josef Marášek
č. 2 – p. Antonín Varmuža
č. 3 – p. Jarmila Hejdová
č. 4 – p. Jiřina Pelková
č. 5 – p. Ludmila Franková
č. 6 – p. Ludmila Daníčková
č. 7 – p. Marta Foltýnková
č. 8 – p. Ludmila Schneiderová
č. 9 – p. Danuše Husková
č. 10 – p. Anna Kolajová
č. 11 – p. Josef Horehleď
č. 12 – p. Marta Fialová
č. 13 – p. Marie Hánová
č. 14 – p. Věra Kročová
č. 101 – p. Ludmila Slováčková
č. 102 – p. Marie Adamcová
č. 103 – p. Marta Motyčková
č. 104 – p. Pavla Samsonová
č. 105 – p. Zita Spáčilová
č. 106 – p. Božena Čagánková
č. 107 – p. Štěpánka Maňásková
č. 108 – p. Jarmila Chrástková
č. 109 – p. Anežka Hulíková
č. 110 – p. Antonín Němec
č. 111 – p. Ludmila Palová
č. 112 – p. Josef Vaněk
č. 113 – p. Jana Habartová
č. 114 –
č. 115 – p. Marie Vymětalová
č. 201 – p. Marie Bečicová
č. 202 – p. Marie Zejdlová
č. 203 – p. Emílie Spiewoková
č. 204 – p. Drahomíra Kutálková
č. 205 – p. Jiří a Květoslava Benešovi
č. 206 – p. Alena Perničková
č. 207 – p. Ludmila Rozehnalová
č. 208 – p. Helena Zemandlová
č. 209 – p. Marie Zaorálková
č. 210 – p. Zdenka Horčicová
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č. 211 – p. Marie Zapletalová
č. 212 – p. Pavla Hlaváčková
č. 213 – p. Antonie Langová
č. 214 – p. Marie Novotná
č. 215 – p. Věra Svobodová
č. 216 – p. Ladislav a Anna Kašparcovi

1.2

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Bučekové, bytem Staré Město, Na Valech 25,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016
a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31. 12. 2016.

1.3

záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří
o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradišťská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4

záměr na pronájem pozemku p. č. st. 161/14 o výměře 90 m2, který se nachází
v lokalitě ul. Konstantinova a ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.

1.5

pronájem pozemku p. č. 241/6 zahrada o výměře 1.189 m2 v lokalitě Čerťák ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Vítězslavu Kovářovi, bytem
Staré Město, Bratří Mrštíků 1774, 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.

1.6

pronájem pozemku p. č. 241/1 zahrada o výměře 700 m2, pozemku p. č. 241/15
zahrada o výměře 426 m2, pozemku p. č. 241/30 zahrada o výměře 131 m2 a
pozemku p. č. 241/31 zahrada o výměře 312 m2, vše v lokalitě Čerťák ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Petru Stalčíkovi, bytem Staré Město,
Janáčkova 1684, 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.

1.7

pronájem části pozemku p. č. 6081/35 ovocný sad o výměře 400 m2 a části pozemku
p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 1.400 m2, vše v lokalitě Zadní Morávka ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jarmile Kocábové, bytem Staré Město,
Komenského 1651, 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.

1.8

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha/jiná
plocha o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 6073/79 orná půda o výměře cca
30 m2, které se nachází v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.

1.9

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 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 „St. Město, Premium Devel, kab. Sm. NN č. 1“, (umístění kabelu NN,
uzemnění v délce trasy 5 m) na pozemku p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
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Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelu NN, uzemnění v délce trasy 5 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 2015 platí částka
20 Kč/m2 a rok.
1.10

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940,
IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby,
s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na právo umístění stavby
„Přeložka STL přípojky – ulice U Sklépka, Staré Město“ na pozemku p. č. 82/12
a pozemku p. č. 82/17 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně
jeho součástí a příslušenství, umístění NTL plynovodní přípojky pro rodinný dům
v předpokládané délce 6,8 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 2015 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.11

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na zimní období 2015–2016.

1.13

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „HALA V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ LOUKY
Staré Město“ ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na pozemku p. č.
6064/237 orná půda o výměře 4.750 m2, který je dnes ve vlastnictví města Staré
Město, se společností HARDMAN UH a. s., Dlouhá 688, Uherské Hradiště, IČ
26215951.

3.1

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a městem Staré
Město, ve věci výkonu státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, vyplývající
ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.

3.2

Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2016“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2016“
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2016“
Podmínky pro individuální dotace v roce 2016

4.1

uplatnění podnětu k projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu
Uherské Hradiště týkající se tzv. „severního obchvatu“, a to prověřit napojení města
Uherské Hradiště na tento „severní obchvat“ jehož vyústění na k.ú. Staré Město
u Uherského Hradiště bude v souladu se závěry nyní rozpracovaného Generelu
dopravy souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice pravděpodobně
posunuto na státní silnici I/55.

5.1

na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Sportovní a kulturní centrum,
Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ 75121824, převod finančních prostředků

4
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 216 tis. Kč a zároveň použití těchto
finančních prostředků k nákupu podlahových mycích strojů s odsáváním zn. B 40 C
Bp D43 a BR 35/12 Bp Pack.
5.2

odpis pohledávky ve výši 8.755,- Kč za uložení odpadu ve sběrném dvoře
z důvodu změny předpisů plateb za II. a III. Q. 2015.

5.3

odměny členům komisí a výborů za práci v roce 2015 formou občerstvení dle zápisu.

5.4

v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
odpisové plány majetku na rok 2016 těmto příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Staré Město:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště
- Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště.
II. neschválila

6.2

nabídku RE/MAX Plus Uherské Hradiště na zprostředkování prodeje pozemku
v průmyslové zóně na Loukách.
III. souhlasila

2.1

s dopracováním projektové dokumentace na akci „Oprava MK
variantě s výměnou pouze obrusné vrstvy vozovky.

ulice Východní“ ve

1.12

IV. vzala na vědomí
ceny pronájmu travnatého hřiště na sportovišti na Rybníčku ze 120 Kč/hodina na
70 Kč/hodina v případech užívání tohoto hřiště mládeží do 18 let organizovaných
v dobrovolných sportovních spolcích města Starého Města s platností od 1. 1. 2016.

6.1

zpracovaný seznam neobydlených rodinných domů ve Starém Městě a nepožaduje
stanovit u těchto objektů místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů.
V. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha
a nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2,
ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. st. 161/14 o výměře 90 m2, který se
nachází v lokalitě ul. Konstantinova a ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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1.8

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/112 ostat.
plocha/jiná plocha o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 6073/79 orná půda
o výměře cca 30 m2, které se nachází v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic
Zajistit ve spolupráci s ředitelem SKC zpracování akustické studie na společenský sál
v budově Společensko-kulturního centra ve Starém Městě.
T: 31. 01. 2016

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

