USNESENÍ
z 53. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 14.06.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

žadatelce dle zápisu ukončení pronájmu bytu č. 14 v domě s pečovatelskou službou,
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dohodou
k 30.06.2017, ze zdravotních důvodů.

1.2

žadatelce dle zápisu ukončení pronájmu bytové jednotky č. 115 v domě
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, dohodou k 30.06.2017, ze zdravotních důvodů.

1.3

záměr na výpůjčku nově vybudovaného objektu základní umělecké školy, ulice
Rastislavova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
provozování ZUŠ – činnost mimoškolního vzdělávání a výchovy.

1.4

nájem části pozemku p. č. 6068/115 orná půda o výměře 136 m2 v lokalitě Louky ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastnic pozemku paní
Františky Švabíkové, bytem Staré Město, Klicperova 1318 a paní Marie Orlíkové,
bytem Uh. Hradiště, Za Alejí 1025, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na
jednotlivé pozemky.

1.7

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2413 zahrada o výměře cca
850 m2, v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem rozšíření sportovního areálu.

1.11

záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů pana Ing.
Zdeňka a paní MUDr. Miroslavy Volkové, bytem Staré Město, náměstí Hrdinů 941, na
právo umístění kanalizační přípojky na pozemku p. č. 4549/1 ostat. plocha, který je ve
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci rekonstrukce
rodinného domu č. p. 109, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, který je v jejich
spoluvlastnictví.

1.13

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve
prospěch společnosti Dial Telecom, a. s., Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ
2817549, na právo umístění stavby „Optické propojení Dial Telecom, a.s., 2017 –
napojení distribuční bodů Uherské Hradiště ev.č.UHRA6 a UHRA9“, umístění
podzemních komunikačních vedení na pozemcích p. č. 6068/193, p. č. 4559/1, p. č.
4500/8, p. č. 4500/32, p. č. 4500/11, p. č. 4500/20, p. č. 4500/13, p. č. 6289, p. č.
4506/20, p. č. 4506/7, p. č. 4506/13 a p. č. 4506/14, vše ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování podzemních komunikačních
vedení skládajících se zejména z HDPE chrániček, optických kabelů, včetně jejich
součástí a příslušenství.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, 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,
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dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka
20 Kč/m2 a rok.
1.14

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ:
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na
Pankráci 546/53, IČ 65993390 (stavebník), na právo umístění stavebního objektu „SO
462 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ v rámci stavby
„D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. st. 2936 zast. plocha a nádvoří, p.
č. 4594/3 ost. plocha, p. č. 6030/11 orná půda, p. č. 6030/171 orná půda, p. č.
6034/43 vinice, p. č. 7264/32 ost. plocha, p. č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost.
plocha, p. č. 7266/41orná půda, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat,
modernizovat nebo zlepšovat výkonnost podzemního komunikačního vedení –
veřejné komunikační sítě – vedení označené jako stavební objekt „SO 462 Přeložka
podzemního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ a právo oprávněného za
tímto účelem vstupovat a vjíždět na pozemek v potřebném rozsahu vyznačeném
v GP, který bude vypracován po kolaudaci stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
stanovena po realizaci na základě právních předpisů týkajících se oceňování
nemovitostí v souvislosti s výstavbou pozemních komunikacích platných v době
uzavření smlouvy dle skutečného rozsahu zatížení dotčených pozemků na základě
GP.

1.15

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ:
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na
Pankráci 546/53, IČ 65993390 (stavebník), na právo umístění stavebního objektu „SO
464 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,450“ v rámci stavby „D55
5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6010/9 ost. plocha ve vlastnictví města
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat,
modernizovat nebo zlepšovat výkonnost podzemního komunikačního vedení –
veřejné komunikační sítě – vedení označené jako stavební objekt „SO 464 Přeložka
podzemního sdělovacího vedení v km 15,450“ a právo oprávněného za tímto účelem
vstupovat a vjíždět na pozemek v potřebném rozsahu vyznačeném v GP, který bude
vypracován po kolaudaci stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
stanovena po realizaci na základě právních předpisů týkajících se oceňování
nemovitostí v souvislosti s výstavbou pozemních komunikacích platných v době
uzavření smlouvy dle skutečného rozsahu zatížení dotčených pozemků na základě
GP.

1.16

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ:
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na
Pankráci 546/53, IČ 65993390 (stavebník), na právo umístění stavebního objektu „SO
465 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,540“ a „SO 466 Přeložka
podzemního sdělovacího vedení v km 15,550“ v rámci stavby „D55 5507 Babice –
Staré Město“ na pozemku p. č. 6008/160 orná půda, p. č. 6008/161 orná půda a p. č.

3

6008/162 orná půda, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat,
modernizovat nebo zlepšovat výkonnost podzemního komunikačního vedení –
veřejné komunikační sítě – vedení označené jako stavební objekt „SO 465 Přeložka
podzemního sdělovacího vedení v km 15,540“ a „SO 466 Přeložka podzemního
sdělovacího vedení v km 15,550“ a právo oprávněného za tímto účelem vstupovat a
vjíždět na pozemek v potřebném rozsahu vyznačeném v GP, který bude vypracován
po kolaudaci stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
stanovena po realizaci na základě právních předpisů týkajících se oceňování
nemovitostí v souvislosti s výstavbou pozemních komunikacích platných v době
uzavření smlouvy dle skutečného rozsahu zatížení dotčených pozemků na základě
GP.
2.1

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Areál pohybových aktivit - Staré
Město s dodavatelem SPOLEČNOST MSO SERVIS – PAVLACKÝ, Svatoborská
591/87, 697 01 Kyjov, IČ: 49971379 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

2.2

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Staré
Město č.p. 1707, ul. Velehradské Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové
dokumentaci a změny ceny díla.

3.3

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvkových organizací města dle
zápisu.

5.3

na
základě
žádosti
Mgr.
Ivety
Poláškové,
ředitelky
příspěvkové
organizace Mateřská škola, Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, o
přesun finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 200
tis. Kč, které budou použity na spolufinancování investiční akce města Staré Město
„Revitalizace zahrady MŠ Rastislavova“.

5.6

v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu Zlínského kraje č. D/0998/2017/KUL na výdaje spojené s realizací projektu:
Zahrada Moravy – postupová soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku“ v celkové maximální výši 28.000,- Kč, tj. do výše maximálně
26,67 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na realizaci projektu.

5.8

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného
majetku a předmětů v operativní evidenci dle předloženého návrhu, a to formou
fyzické likvidace.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.8

schválit převod majetku – výkup prodejního stánku na pozemku p. č. 4549/1 ostat.
plocha/ostat. komunikace – ulice náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od vlastníka – paní Veroniky Gotfrid, bytem Zborovice, Hlavní 84, za
cenu 160.000 Kč.

1.9

schválit převod majetku – výkup pozemku
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 p. č. 721/7 orná půda o výměře 145 m2
od vlastníka pana Josefa Burdy, bytem Staré Město, Kopánky 1636
 p. č. 6012/33 ostat. plocha o výměře
97 m2
 p. č. 6012/34 ostat. plocha o výměře
50 m2
 p. č. 6018/14 ostat. plocha o výměře
1.267 m2
 p. č. 6018/167 ostat. plocha o výměře
33 m2
 p. č. 6018/376 orná půda o výměře
1.862 m2
od vlastníka pana Josefa Otépky, bytem Staré Město, V Zahradě 488
 p. č. 6044/144 orná půda o výměře
3.018 m2
 p. č. 6012/144 orná půda o výměře
1.987 m2
 p. č. 6012/144 orná půda o výměře
1.619 m2
 p. č. 6012/144 orná půda o výměře
2.803 m2
 p. č. 6815 orná půda o výměře
3.454 m2
 p. č. 7099 orná půda o výměře
1.859 m2
od vlastníka pana JUDr. Josefa Panáčka, bytem Uherské Hradiště, Dlouhá 1302
 p. č. 4557/37 vodní plocha o výměře
39 m2
 p. č. 6013/220 orná půda o výměře
567 m2
 p. č. 6013/221 orná půda o výměře
1.461 m2
 p. č. 6013/222 orná půda o výměře
718 m2
 p. č. 6015/269 orná půda o výměře
1.058 m2
 p. č. 6027/25 orná půda o výměře
77 m2
 p. č. 6027/26 orná půda o výměře
606 m2
 p. č. 6027/45 trvalý travní porost o výměře
64 m2
 p. č. 6012/251 orná půda o výměře
5.051 m2
 p. č. 6145/55 vodní plocha o výměře
268 m2
 p. č. 7107 orná půda o výměře
1.244 m2
od spoluvlastnic paní Dany Rýpalové, bytem Uherské Hradiště, Mařatice, Bedřicha
Buchlovana 874 (spoluvlastnický podíl ½) a paní Věry Vyskočilové, bytem Uherské
Hradiště, Mařatice, Bedřicha Buchlovana 880 (spoluvlastnický podíl ½)
 p. č. 6008/194 orná půda o výměře
1.176 m2
od vlastníka paní Milady Hlaváčkové, bytem Uherské Hradiště, Míkovice, Partyzánská
225
vše v lokalitě Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 22 Kč/m2.
1.10

schválit podmínky pro převod majetku – prodej částí pozemků p. č. st. 2478, p. č. st.
1636, p. č. st. 2611, p. č. st. 2612, p. č. st. 2479, p. č. st. 2480, p. č. 1638 zbořeniště a
p. č. 2561/2 ostat. plocha o celkové výměře 9.871 m2, vše v lokalitě ulice Velehradská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště (stavební pozemky č. 1–12 pro
výstavbu řadových rodinných domů a stavební pozemky č. 13–18 pro výstavbu
samostatně stojících rodinných domů).
Podmínky postupu prodeje stavebního pozemku
- oprávněným žadatelem o stavební pozemek může být pouze fyzická osoba
- zájemce o stavební pozemek uzavře s městem Staré Město smlouvu o poskytnutí
jistiny a uhradí na účet vlastníka uvedenou jistinu dle smlouvy ve výši 30.000 Kč
- přidělení stavebního pozemku se uskuteční výběrovým řízením (obálková
metoda)
- minimální cena 1.700 Kč/m2 + DPH – pro řadovou zástavbu
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-

-

2.200 Kč/m2 + DPH – pro samostatně stojící RD
ke kupní ceně za pozemek bude připočítán podíl na ceně za vyhotovení GP
předkupní právo pro město do doby kolaudace RD
přílohou kupní smlouvy budou podmínky výstavby stanovené městem – regulace
výstavby
složení „kauce“ ve výši 100.000 Kč na zádržné, která v případě nedodržení
podmínek výstavby propadne ve prospěch města, část kauce ve výši 50.000 Kč
bude stavebníkovi vrácena po dodržení podmínek výstavby v okamžiku
dokončení hrubé stavby včetně položení střešní krytiny, a to na základě žádosti
stavebníka
respektování zpracované projektové dokumentace na inženýrské sítě
zahájení výstavby RD – nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy
doba kolaudace RD – nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy

Podmínky výstavby stanovené městem Staré Město – regulace výstavby
1.
zákaz srubových staveb
2.1 maximální podlažnost RD (pro řadovou zástavbu) – 1 nadzemní podlaží +
obytné podkroví, střecha se sklonem, maximálně 45˚, římsa ve výšce
maximálně 4 metry, hřeben ve výšce maximálně 11,5 m, výšky regulace
budou staženy k výšce osy komunikace před pozemkem
2.2.1 maximální podlažnost RD (pro samostatně stojící RD) – 1 nadzemní podlaží +
obytné podkroví, střecha se sklonem, maximálně 45˚, římsa ve výšce
maximálně 4 metry, hřeben ve výšce maximálně 11,5 m, výšky regulace
budou staženy k výšce osy komunikace před pozemkem
2.2.2 v případě 2 nadzemních podlaží, atika ve výšce maximálně 7 m, výšky regulace
budou staženy k výšce osy komunikace před pozemkem
3. prostorová regulace RD – viz schéma prostorových regulací
4. zákaz střech z plechu (profilovaný, vlnitý, trapézový apod.)
5. stavba garáže – v rámci stavební hranice RD nebo v rámci stavební hranice
garáže
6. maximální výška plotu 2,2 m (vztaženo k ose komunikace před objektem), nesmí
být překročena maximální hranice oplocení – viz regulační situace
7. každý stavitel RD je povinen zajistit retenci dešťových vod na svém pozemku
8. každý stavitel RD je povinen zajistit odvod povrchových vod z vlastního sjezdu a
zpevněných ploch mimo veřejnou komunikaci
9. každý stavitel RD je povinen zajistit odstavná stání vozidel pro svůj dům na svém
pozemku
10. lokalita je archeologickou oblastí, nutno postupovat v souladu s příslušnou
legislativou
1.12

schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Staré Město
(opatrovník neznámé Boženy Bendové, jejíž spoluvlastnický podíl činí 3/8 a
neznámého Jana Kašpárka, jehož spoluvlastnický podíl činí 2/8 k pozemku p. č.
6169/2 – na základě usnesení Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru
stavebního úřadu a životního prostředí vydaného dne 26.04.2017, č.j. MUUHSŽP/14055/2017/Ču/R 43, které nabylo právní moci dne 19.05.2017; spoluvlastníkem
podílu ve výši 3/8 je ČR, právo hospodařit SPÚ) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390
(stavebník) na právo provést na dotčeném pozemku p. č. 6169/2, podíl 5/8,
zapsaného na LV 4426 pro obec Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
stavbu „Oprava mostu ev. č. 55-041 přes Jalubský potok za Huštěnovice“.

3.1

schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré
Město v individuální dotaci v roce 2017 žadateli:
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B)

Individuální dotace

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
10.000,- Kč
se sídlem Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou
účel: pořízení odsávačky, infuzního stojanu a antidekubitní matrace, která povede ke
zkvalitnění služeb a péče o pacienty v terminálním stadiu.
3.2

pana Josefa Panáčka, pana Františka Janíka a Dipl. Ing. Ivo Goropevšeka na
udělení Ceny města Starého Města v roce 2017.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 3/2017:
- zvýšení příjmů ze 129 036 tis. Kč na 132 936 tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 168 029 tis. Kč na 170 195 tis. Kč
- změnu financování ze 38 993 tis. Kč na 37 259 tis. Kč

5.4

uložit odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Mateřská škola, Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, ve výši
200 tis. Kč dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, do rozpočtu zřizovatele z důvodu spolufinancování připravované investiční
akce města „Revitalizace zahrady MŠ Rastislavova“.

5.5

schválit na základě žádosti p. Vítězslavy Černé, ředitelky příspěvkové organizace
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, okres Uherské
Hradiště, IČ: 75022559, snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele v r. 2017 o
částku 250.000,- Kč z důvodu spolufinancování připravované investiční akce
města „Zahrada MŠ Křesťanská Staré Město – I. etapa“.
III. nedoporučila zastupitelstvu města

1.5

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/132 orná půda o výměře
cca 15 m2, v lokalitě ulice Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Zdeňku a paní Marii Břečkovým, bytem Staré Město, Sadová 1841, za účelem
rozšíření předzahrádky u rodinného domu, z důvodu vedení inženýrských sítí na
pozemku.

1.6

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostat. plocha o výměře
cca 200 m2, v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, manželům panu Petru a paní Martě Moučkovým, bytem Staré Město,
Slavomírova 1627, za účelem rozšíření předzahrádky u rodinného domu, z důvodu
plánované revitalizace ulice Slavomírova.
IV. rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Areál pohybových aktivit - Staré
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel
SPOLEČNOST MSO SERVIS – PAVLACKÝ, Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ:
49971379 s nabídkovou cenou 2 878 950 Kč bez DPH, 3 483 529,50 Kč vč. DPH.

6.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Nákup konvektomatu pro ZŠ Staré
Město.
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V. vzala na vědomí
4.1

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

4.2

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

5.1

hospodaření města k 30. 4. 2017.

5.7

informaci o stavu investičního portfolia města Staré Město k 31. 5. 2017.

5.9

závěrečný účet Mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro
regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2016.

5.10

závěrečný účet Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2016.

5.11

závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
za rok 2016.

6.1

stanovisko ředitele Základní školy Staré Město Mgr. Josefa Jurnykla k vybudování
nových parkovacích míst u základní školy v rámci rekonstrukce zpevněných ploch
v ulici Komenského.
VI. revokovala

5.12

usnesení 51. Rady města Staré Město ze dne 3. 5. 2017 v souvislosti s navýšením
výdajů na dopravní obslužnost v rozpočtu města na § 2221 Provoz veřejné silniční
dopravy.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na výpůjčku nově vybudovaného objektu základní umělecké školy,
ulice Rastislavova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
provozování ZUŠ – činnost mimoškolního vzdělávání a výchovy, na úředních
deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2413 zahrada o
výměře cca 850 m2, v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem rozšíření sportovního areálu, na úředních deskách.
T: ihned

1.11

zveřejnit záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů pana
Ing. Zdeňka a paní MUDr. Miroslavy Volkové, bytem Staré Město, náměstí Hrdinů
941, na právo umístění kanalizační přípojky na pozemku p. č. 4549/1 ostat. plocha,
který je ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci
rekonstrukce rodinného domu č. p. 109, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, který je
v jejich spoluvlastnictví, na úředních deskách.
T: ihned
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2.

Řediteli ZŠ Staré Město

3.3

předložit koncepci personálního složení pedagogického sboru pro školní rok
2017/2018 s ohledem na počet pracovních smluv pedagogických pracovníků na dobu
určitou a neurčitou.
T: ihned

3.

Vedoucí finančního odboru

5.12

zahrnout zvýšené výdaje na dopravní obslužnost do rozpočtu města na § 2292
dopravní obslužnost.
T: ihned

4.

Řediteli Sportovního a kulturního centra Staré Město

6.3

zakoupit 1 chladicí box k dovybavení Sportovního a kulturního centra.
T: 31.08.2017

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

