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USNESENÍ
z 39. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 26.09.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
2.1


projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce Přístavba víceúčelové sportovní
haly – stavební úpravy – změna užívání 2. NP.



závazek
města
Starého
Města,
že
v
případě
zvýšené
hlučnosti
v klubovně Staroměstské kapely ve 2. NP Přístavby víceúčelové sportovní haly ve
Starém Městě bude řešit tuto situaci po projednání se společností SYNOT REAL
ESTATE, k. s. buď stavebními úpravami na své náklady, případně upravením
provozu zkušebny Staroměstské kapely.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.1

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1462 zast. plocha a nádvoří o
výměře 60 m2 v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372, IČ: 25548034,
za cenu 50 Kč/m2 + příslušná DPH, za účelem rozšíření areálu společnosti REC
Group.

5.2

schválit rozpočtový výhled města Staré Město na období 2018 – 2019.

5.3

schválit rozpočtové opatření č. 4/2016:
zvýšení příjmů ze 152.295.000 Kč na 157.055.000 Kč
zvýšení výdajů ze 170.615.000 Kč na 175.495.000 Kč
změna financování z 18.320.000 Kč na 18.440.000 Kč

6.1

schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré
Město v individuální dotaci v roce 2016 žadateli:
B)
Individuální dotace
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
300.000 Kč
se sídlem Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ: 75040425
zastoupeno Ing. Stanislavem Blahou, předsedou DSO
(účel: výstavba pevného mola na Baťově kanále, přístaviště Staré Město)
III. rozhodla

2.2

o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro
JSDH Staré Město“ z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána
žádná nabídka.
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IV. vzala na vědomí
5.1

hospodaření města k 31.08.2016.

5.6

vyhodnocení analýzy hospodaření s finančními
prostředky města sestavenou
k 31.07.2016 v návaznosti na možnosti kapitálového zhodnocení volných peněžních
prostředků města, které bylo provedeno finančním výborem dne 21.06.2016.

V. souhlasí
5.4

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, s přijetím
peněžního
daru
ve
výši
12.500
Kč
pro
příspěvkovou
organizaci
Mateřská škola, Komenského 1721, 686 03 Staré Město, IČ: 75022532, od Nadace
SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330, na nákup
lanového žebříku na školní zahradu v rámci pro-gramu pro rozvoj pohybových
dovedností dětí předškolního věku.

5.5

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, s přijetím
peněžního daru ve výši 12.500 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Za
Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, IČ: 75022559, od Nadace SYNOT, Jaktáře 1475,
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330, na úhradu nákladů spojených
s výukovým program v Selském dom-ku v Kněždubu včetně dopravy.

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

