USNESENÍ
z 26. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 02.03.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

Rada města schválila pronájem bytové jednotky č. 214 v domě s pečovatelskou
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní
Emilii Blahové, bytem Staré Město, Velehradská 1707, na dobu určitou do 31.07.2016
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc, z důvodů rekonstrukce domu s pečovatelskou
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě.

1.2

ukončení smlouvy o výpůjčce (spolupráci) uzavřené dne 16.07.2007 mezi městem
Staré Město a Moravským zemským muzeem, Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862,
týkající se výpůjčky objektu č. p. 531, ul. Altéře ve Starém Městě včetně pozemku
p. č. st. 501 o výměře 251 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí
s výpovědní lhůtou tři měsíce.
záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č st. 501 zast. plocha a nádvoří
o výměře 251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný dům a části pozemku p.
č. 7166 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 200 m2, vše v lokalitě Altéře ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby rodinného domu
s nebytovými prostory.

1.4

záměr na 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, Vlk, smyčka NN“, (umístění kabelového vedení NN
v délce trasy 8,4 m) na pozemcích p. č. 44/32 a 44/52, vše ve vlastnictví města Staré
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

Rada města schválila výpůjčku movité věci – ovládací pracoviště (GSM brána), inv.
č. 611-8800000303 – dálkové spouštění elektronických akustických sirén pro účely
ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, která je ve vlastnictví
České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové
Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, na dobu určitou 8 let - do 03.03.2024.

3.1

smlouvu o poskytování služeb společnosti Frank Bold, advokáti, s. r. o. Brno ve věci
právního zastoupení města v soudním sporu s Ing. Zdeňkem Vojtkem o platnost
územního plánu.
II. vzala na vědomí

1.3

seznam zájemců o koupi pozemků v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve
Starém Městě.

2
2.1

Inventarizační zprávu za rok 2015.
III. doporučila zastupitelstvu města schválit

2.2

Dodatek č. 46, kterým se mění a doplňuje „Smlouva o zajištění městské hromadné
dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice
a Staré Město“ ze dne 16. 2. 1994, uzavřený se společnosti ČSAD BUS Uherské
Hradiště, a.s., IČ 27752968. Jedná se o příspěvek města Staré Město na dopravní
obslužnost v roce 2016 ve výši 269.250,- Kč.

III. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku – prodej pozemku p. č st. 501
zast. plocha a nádvoří o výměře 251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný
dům a části pozemku p. č. 7166 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 200 m2, vše
v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
výstavby rodinného domu s nebytovými prostory, na úředních deskách.
Zájemci o odprodej mohou podávat své nabídky do 17.3.2016
T:ihned

1.4

zveřejnit záměr na 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, Vlk, smyčka NN“, (umístění kabelového vedení NN
v délce trasy 8,4 m) na pozemcích p. č. 44/32 a 44/52, vše ve vlastnictví města Staré
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

