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USNESENÍ
z 41. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 26.10.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.2

pronájem pozemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2, který se nachází v lokalitě
ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Jaroslavu Šebkovi, bytem Staré Město, Huštěnovská 1505, 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 zemědělského obhospodařování.

1.3

pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře cca
100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Aloisi Hučíkovi, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ 62164309, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 54 Kč/m2 a rok + příslušná
sazba DPH, za účelem parkování vozidel.

1.4

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 26.11.2008 – pronájem části pozemku p. č.
6081/32 ovocný sad o výměře 2.000 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jitce Blahové, bytem Uherské Hradiště,
Otakarova 83, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu dlouhodobého
neudržování pozemku, nepovolené výstavby rekreačního objektu a odstavení dvou
autovraků.
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení této výpovědi (ode dne 01.12.2016),
výpovědní lhůta skončí dnem 01.03.2017.
záměr na pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 2.000 m2
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem zemědělského obhospodařování.

1.5

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6055/57 ostat. plocha/jiná
plocha o výměře cca 26 m2, v lokalitě ulice Úprkova ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice v rámci stavby
„St. Město, Alšova, TRADIX, VN+TS+NN“.

1.6

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná půda o výměře
cca 41 m2, v lokalitě ulice Východní – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice v rámci stavby
„Staré Město, Východní, HARDMAN VN+TS+NN“.

1.7

záměr na převod majetku – prodej částí pozemků p. č. 6068/124 orná půda, p. č.
6288/25 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat.
komunikace, p. č. 6068/47 orná půda a pozemku p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat.
komunikace o celkové výměře cca 1.100 m2, v lokalitě ulice Východní – obchodní
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření
plánovaného parkoviště v rámci stavby „Obchodní centrum, ul. Východní“.

1.8

záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Estis company s. r. o.,
Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, na právo umístění přípojky splaškové kanalizace,
vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, telefonní přípojky a přípojky dešťové
kanalizace na pozemcích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok přírodní, p. č. 6068/72 orná
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půda, p č. 6068/153 orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.
6064/38 orná půda, p. č. 6064/37 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.6064/49 orná
půda, p. č. 3678/3 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat.
komunikace a p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve vlastnictví města Staré
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Obchodní centrum, ul.
Východní“.
1.9

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na
právo umístění stavby „St. Město, Alšova, TRADIX, VN+TS+NN (kabel NN 265 m)
na pozemcích p. č. 6056/9, 6055/57 a 6056/22 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.10

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na
právo umístění stavby „St. Město, Východní, HARDMAN, VN+TS+NN (kabel NN,
kabel VN) na pozemcích p. č. 6064/32, 6064/71 a 6064/224 ve vlastnictví města
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění
stavby „St. Město, Mojmírova, Pavliš, příp. NN“, umístění distribuční soustavy –
střešník, kabel NN na pozemku p. č. 2424/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění střešníku, kabelu NN.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, 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 2016 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.12

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění
stavby „St. Město, Čoupek, úpr. DS“, umístění vedení NN (vedení NN – 26 m, sloup
NN – 1 ks) na pozemku p. č. 240/360 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění vedení NN (vedení NN – 26 m, sloup NN – 1 ks).
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, 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 2016 platí částka
20 Kč/m2 a rok.
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1.13

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. K 67/01/2016 o provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu, mezi městem Staré Město (vlastník) a Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (provozovatel).

1.15

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na zimní období 2016 – 2017.

1.16

záměr na pronájem kuchyně se zázemím v restauraci Victoria ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vaření s rozvozem veganských a
makrobiotických (dietních) obědů.

1.17

záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 240/484 ostat. plocha/jiná plocha o
výměře 11 m2 a pozemku p. č. 241/34 trvalý travní porost o výměře 1 m2, oba ve
vlastnictví společnosti Skanska a. s., Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, IČ:
26271303, za část pozemku p. č. 242/2 ostat. plocha/ neplodná půda o výměře 12 m 2
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě areálu Skanska ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému
pozemku.

1.18

záměr na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ: 27295567,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem Brno,
Zábrdovice, Plynárenská 499/1 IČ: 27935311, na právo umístění stavby
plynárenského zařízení „Přeložky plynových přípojek pro rodinné domy č. p. 64, č. p.
316, č. p. 204, č. p. 182, č. p. 582, č. p. 388, č. p. 67, č. p. 68, č. p. 71, č. p. 72, č. p.
1911, č. p. 74“ na pozemku p. č. 4551/5 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Bezbariérový chodník na ulici Velehradské a U Sklépka ve Starém Městě, stavební
objekty SO 101, SO 105, SO 402“. Vybraný uchazeč SVS–CORRECT, spol. s r.o.,
Bílovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141 s nabídkovou cenou 1.803.880 Kč bez
DPH, 2.182.695 Kč vč. DPH.
uzavření
smlouvy
o
dílo
na
stavební
práce
„Bezbariérový
chodník na ulici Velehradské a U Sklépka ve Starém Městě, stavební objekty SO 101,
SO 105, SO 402“ s uchazečem SVS–CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12
Bílovice, IČ:25513141 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace

2.3

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna
stávajících analogových kamerových bodů za digitální IP kamery“. Vybraný uchazeč
SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno, IČ: 4015542,
s nabídkovou cenou 460.774 Kč bez DPH, 557.537 Kč vč. DPH.
uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Výměna stávajících analogových kamerových
bodů za digitální IP kamery“ s uchazečem SECURITY TECHNOLOGIES a.s.,
Komprdova 4333/20, 615 00 Brno, IČ: 44015542 v souladu s návrhem smlouvy o dílo
ze zadávací dokumentace.
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2.4

Vnitřní směrnici č. S 02/2016 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu
zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi.

2.5

studii akce „Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání –
1720“.

2.6

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci „Rozšíření
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ č. p. 1720 – projektová
dokumentace“.

2.7

smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení tj. 12 ks plynových přípojek a
úhradě nákladů s nimi souvisejícími v souvislosti s projektem Revitalizace ulice
Hradišťská Staré Město - sever mezi společností GasNet s.r.o. se sídlem Ústí nad
Labem, Klišská 940, IČ: 27295567, zastoupené na základě plné moci GridServices,
s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311 a městem Staré Město jako
stavebníkem.

3.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1172/2016/KH o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského
kraje na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů města Staré Město. Změna se týká prodloužení termínu realizace projektu do
30.06.2017.

5.1

odpis nedobytných pohledávek vůči občanům Starého Města v celkové výši 7.976 Kč
za uložení odpadu ve sběrném dvoře dle přiloženého seznamu.

5.2

v souladu
s ustanovením
§
31
odst.
1
písm.
a)
zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů změnu odpisového plánu na rok 2016 (I. úprava) Mateřské školy,
Rastislavova 1800, Staré Město, příspěvková organizace, IČ: 75022541 z důvodu
navýšení účetních odpisů.

5.3

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle zápisu.

přestavba kotelny ZŠ č. p.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.4

schválit zvýšení závazného ukazatele – neinvestičního příspěvku zřizovatele na §
3412 Sportovní zařízení v majetku obce příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, o 350.000 Kč na pokrytí
mimořádných výdajů v souvislosti s vyúčtováním energií za rok 2015 a vyčíslením
ztráty z letního provozu městského koupaliště v letošním roce. Tato částka bude
zahrnuta do rozpočtového opatření č. 05/2016 jako navýšení závazného ukazatele na
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce.

5.5

schválit přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 65.376 Kč, a to:
z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
– 65.376 Kč
na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO
+ 65.376 Kč
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 05/2016 – změna závazného
ukazatele na § 3113 Základní školy.
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III. rozhodla
2.2

o vyloučení uchazeče POLSON SECURITY, s. r. o., Křiby 4603, 760 05 Zlín na účasti
ve
výběrovém
řízení
veřejné
zakázky
malého
rozsahu
na
dodávky „Výměna stávajících analogových kamerových bodů za digitální IP kamery“
z důvodu neprokázání splnění kvalifikace a nedoložení dokladů požadovaných
zadavatelem ve výběrovém řízení.
IV. souhlasí

5.3

s odprodejem vyřazeného drobného dlouhodobého hmotného majetku strážníkům
městské policie do jejich osobního vlastnictví za předpokladu, že tyto osoby budou
splňovat podmínky dle zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002Sb. (zákon
o zbraních).
V. nesouhlasí

1.14

s umožněním vjezdu do plánované garáže na pozemku p. č. 111/2 zahrada, který je
ve vlastnictví pana Vojtěcha Trubačíka, bytem Staré Město, Jezuitská 1888 přes
pozemky p. č. 129/2 ostat. plocha a p. č. 129/17 ostat. plocha, oba ve vlastnictví
města Staré Město z důvodu schválené projektové dokumentace na úpravu pozemků
kolem nové ZUŠ, která nepočítá s průjezdností areálem ZUŠ pro bezpečnost pohybu
žáků a vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávací proces výuky žáků ZUŠ.

4.3

s prominutím, resp. snížením smluvní pokuty společnosti UDIMO, spol. s r.o. za
pozdní předání Generelu dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice.
VI. pověřila

3.2

v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
paní Ing. Markétu Hruškovou řízením odboru hospodářsko-správního s účinností od
01.11.2016 po dobu nemoci Ing. Vladimíra Kučery, tajemníka Městského úřadu Staré
Město.
VII. vzala na vědomí

1.1

pronájem části pozemku p. č. 2442/7 ostat. plocha/silnice o výměře 125 m2, který se
nachází v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Ing. Ladislavu Kouřímovi, bytem Uh. Hradiště, Mařatice, Družstevní
848, na dobu určitou do 01.05.2046 a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok + příslušná
sazba DPH, za účelem parkování vozidel před prodejnou potravin.

4.1

žádost o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.2

žádost o územní souhlas dle § 84 stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

6
VIII. určila
2.6

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci
„Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ č. p. 1720 –
projektová dokumentace“ tyto dodavatele: Ing. arch. Miroslav Baleja – ARS projekt,
Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ: 12220426, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a. s.,
Palackého náměstí 231, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 45193584, GG ARCHICO
a. s., Zelené náměstí 1261, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432.
IX. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.4

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře
2.000 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem zemědělského obhospodařování, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6055/57 ostat.
plocha/jiná plocha o výměře cca 26 m2, v lokalitě ulice Úprkova ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice
v rámci stavby „St. Město, Alšova, TRADIX, VN+TS+NN“, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná půda o
výměře cca 41 m2, v lokalitě ulice Východní – průmyslová zóna ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice
v rámci stavby „Staré Město, Východní, HARDMAN VN+TS+NN“, na úředních
deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej částí pozemků p. č. 6068/124 orná půda,
p. č. 6288/25 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat.
komunikace, p. č. 6068/47 orná půda a pozemku p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat.
komunikace o celkové výměře cca 1.100 m2, v lokalitě ulice Východní – obchodní
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření
plánovaného parkoviště v rámci stavby „Obchodní centrum, ul. Východní“ a uložila
odboru správy majetku a ŽP prověřit možnost rozšíření komunikace ul. Východní na
parametry krajské silnice.
T: ihned

1.8

zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Estis company
s. r. o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, na právo umístění přípojky splaškové
kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, telefonní přípojky a přípojky
dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok přírodní, p. č.
6068/72 orná půda, p č. 6068/153 orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat.
komunikace, p. č. 6064/38 orná půda, p. č. 6064/37 ostat. plocha/ostat. komunikace,
p. č.6064/49 orná půda, p. č. 3678/3 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102
ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby
„Obchodní centrum, ul. Východní“, na úředních deskách.
T: ihned

7
1.9

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s.
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo
umístění stavby „St. Město, Alšova, TRADIX, VN+TS+NN (kabel NN 265 m) na
pozemcích p. č. 6056/9, 6055/57 a 6056/22 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.10

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s.
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo
umístění stavby „St. Město, Východní, HARDMAN, VN+TS+NN (kabel NN, kabel VN)
na pozemcích p. č. 6064/32, 6064/71 a 6064/224 ve vlastnictví města Staré Město, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.16

zveřejnit záměr na pronájem kuchyně se zázemím v restauraci Victoria ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vaření s rozvozem veganských a
makrobiotických (dietních) obědů, na úředních deskách.
T: ihned

1.17

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 240/484 ostat. plocha/jiná
plocha o výměře 11 m2 a pozemku p. č. 241/34 trvalý travní porost o výměře 1 m2,
oba ve vlastnictví společnosti Skanska a. s., Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, IČ
26271303, za část pozemku p. č. 242/2 ostat. plocha/ neplodná půda o výměře 12 m2
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě areálu Skanska ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému
pozemku, na úředních deskách.
T: ihned

1.18

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ: 27295567,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem Brno,
Zábrdovice, Plynárenská 499/1 IČ: 27935311, na právo umístění stavby
plynárenského zařízení „Přeložky plynových přípojek pro rodinné domy č. p. 64, č. p.
316, č. p. 204, č. p. 182, č. p. 582, č. p. 388, č. p. 67, č. p. 68, č. p. 71, č. p. 72, č. p.
1911, č. p. 74“ na pozemku p. č. 4551/5 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Odboru investic

2.5

zajistit vypracování projektové dokumentace a připravit žádost o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 57. výzvy IROP –
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).
T: ihned

8
3.

Veliteli městské policie

5.3

předložit návrh kupní smlouvy o prodeji zbraní včetně posouzení ceny od
autorizovaného prodejce zbraní a střeliva.
T: do 11.11.2016

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

