USNESENÍ
z 34. Zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 27.06.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

snížení výše nájemného na 1.000 Kč/měsíc na dobu určitou od 01.07.2016 do
31.12.2016, za pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní MUDr. Daně Tupé, Staré Město, Za
Mlýnem 1857, z důvodu uzavření zubní ambulance.

1.2

uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská
932/11, IČ 70890013 (pronajímatel) a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě – dobrovolný svazek obcí, Uh. Hradiště, Palackého
náměstí 293, IČ 75040425 (vlastník či nájemce) a městem Staré Město, Staré Město,
Staré Město, náměstí Hrdinů 100 (vedlejší účastník) na nájem části pozemku p. č.
3884/2 ostat. plocha o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 3884/3 vodní plocha o
výměře 60 m2, které se nachází v lokalitě Baťova kanálu - přístaviště ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu 5 let a nájemné ve výši 50,40 Kč/m2
a rok, za účelem umístění a provozování zastávkového a vyčkávacího místa pro
osobní lodní dopravu v přístavišti Staré Město.

2.1

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Staré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“
z důvodu dodatečných stavebních prací oproti projektové dokumentaci a změny ceny
díla.

3.1

vyplnění dotazníku pro obce ke spolupráci s projektem „ Systémová podpora
sociální práce v obcích“ a odeslání souhlasu s budoucím podpisem smlouvy
o spolupráci s MPSV.
II. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.3

převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o výměře 395
m2 a zemědělské stavby na pozemku p. č. st. 1636 v areálu Školního hospodářství ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za cenu 237.000 Kč – dle znaleckého posudku č.
6023/105/2016 ze dne 21.06.2016 vypracovaného Ing. Lubomírem Kostkou, za
účelem realizace bytové výstavby v této lokalitě.
převod majetku – výkup pozemku p. č. p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha o
výměře 50 m2 v areálu Školního hospodářství ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za
cenu 12.500 Kč – dle znaleckého posudku č. 6024/106/2016 ze dne 22.06.2016
vypracovaného Ing. Lubomírem Kostkou, za účelem realizace bytové výstavby v této
lokalitě.
III. rozhodla

3.2

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky na akci
„Modernizace softwaru Městského úřadu Staré Město“ z důvodu, že byla podána
pouze jedna nabídka.
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IV.
1.1

revokovala

usnesení z 31. zasedání Rady města Staré Město ze dne 04.05.2016 pod bodem
IX./1.1.

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

