USNESENÍ
z 44. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 19.12.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila

1.1

pronájem budov a pozemků – bývalý areál drůbežárny Staré Město – dolní
farma, vše v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:















pozemek p. č. st. 1796 o výměře 671 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez
č.p./č.ev./jiná stavba
pozemek p. č. st. 1798 o výměře 2.435 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez
č.p./č.ev./zemědělská stavba
pozemek p. č. st. 1800 o výměře 2.409 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez
č.p/č.ev./zemědělská stavba
pozemek p. č. st. 1801 o výměře 311 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez
č.p./č.ev./jiná stavba
pozemek p. č. st. 2470 o výměře 29 m2 včetně budovy – vodojem bez č.p./č.ev./
jiná stavba
pozemek p. č. st. 2472 o výměře 1.489 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez
č. p./č. ev./jiná stavba
pozemek p. č. st. 2473 o výměře 103 m2 včetně budovy - transformovna bez č.p./
č.ev./jiná stavba
pozemek p. č. st. 2474 o výměře 58 m2 včetně budovy - sklad bez č.p./č.ev./jiná
stavba
pozemek p. č. st. 2475 o výměře 25 m2 včetně budovy – kafilerie bez č.p./č.ev./
jiná stavba
pozemek p. č. st. 2476 o výměře 63 m2 včetně budovy – skladový přístřešek bez
č.p./ev./jiná stavba
pozemek p. č. st. 2592 o výměře 159 m2 včetně budovy bez č.p./č.ev./průmyslový
objekt (dnes zbořeniště)
pozemek p. č. 240/425 o výměře 4.209 m2 ostatní plocha/manipulační plocha
pozemek p. č. 240/426 o výměře 16.736 m2 ostatní plocha/ostatní komunikace
pozemek p. č. 240/457 o výměře 356 m2 ostatní plocha/jiná plocha u vodojemu

Školnímu hospodářství, s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469, IČ 26938243, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 87.492,00 Kč, za
účelem provozování jeho podnikatelské činnosti – předmět podnikání dle výpisu
z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46906, a
za účelem podnájmu prostor dalším podnikatelským subjektům.
1.2

smlouvu se společností Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, Stodůlky náměstí
Junkových 2808/2, IČ25788001, o právu provést stavbu „Půdní vestavba ZŠ č. p.
1000 – zřízení učeben“ na pozemku p. č. st. 935 zast. plocha a nádvoří o výměře
2.883 m2, jeho součástí je budova č. p. 1000 – objekt občanské vybavenosti.

5.1

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 2017 těmto příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Staré Město:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
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- Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559
- Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75833328.
5.2

vyřazení dlouhodobého majetku (staveb) na základě vydání Rozhodnutí o
odstranění stavby, dále dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 4952, který vykazuje
vysokou míru technického a morálního opotřebení, vyřazení formou fyzické likvidace,
včetně dlouhodobého nehmotného majetku inv. č. 337, který byl nahrazen vyšší
softwarovou verzí.
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a předmětů
v operativní evidenci dle zápisu (viz tab. č. 2) z důvodu jejich nefunkčnosti a
neopravitelnosti formou fyzické likvidace nebo aktualizace softwaru (u nehmotného
majetku).

5.3

schválit změnu rozpočtového opatření č. 5/2016:
- zvýšení příjmů ze 157.055.000 Kč na 158.105.000 Kč
- snížení výdajů ze 175.495.000 Kč na 144.835.000 Kč
- změnu financování z + 18.440.000 Kč na ─13.270.000 Kč

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

