USNESENÍ
z 57. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 16.08.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení pronájmu nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 61,72 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní MUDr. Daně Tupé, praktická zubní
lékařka, bytem Uherské Hradiště, U Stadionu 648, IČ 484892221, dohodou
k 31.08.2017, ze zdravotních důvodů.
záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 61,72 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2

záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 65,22 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3

záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4

ukončení pronájmu nebytových prostor o výměře 17 m2 v bytovém domě č. p. 14,
nám. Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu RNDr. Karlu
Šuranskému, Staré Město, Sochorcova 940, IČ 12418421, dohodou k 15.08.2017.

1.5

ukončení pronájmu části pozemku p. č. 263/1 ostat. plocha o výměře 5 m2 v lokalitě
Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Milanu
Ančincovi, bytem Uherský Ostroh, Sídliště 795, dohodou k 31.12.2016, z důvodu
prodeje bytu v domě č. p. 1479 ve Starém Městě.
záměr na pronájem části pozemku p. č. 263/1 ostat. plocha o výměře 5 m2 v lokalitě
Finská čtvrť u domu č. p. 1479 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem umístění přístřešku k uskladnění kol, zahradnického nářadí apod.

1.6

výpůjčku části stavby „Farní kostel Sv. Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vyhlídku
„pod křížem“, rozhlednu „nad zvonicí“ a schodišťovou komunikaci z východu
Jezuitského sklepa po rozhlednu „nad zvonicí“, které jsou ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Staré Město u Uherského Hradiště, Staré Město, náměstí
Hrdinů 8, IČ 46257934, a v nájmu města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů
100, IČ 00567884, Sportovnímu a kulturnímu centru příspěvkové organizaci, Staré
Město, Brněnská 1249, IČ 75121824, na dobu určitou od 11.09.2017 do 31.08.2036,
za účelem provozování vyhlídky pro veřejnost.

1.13

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, Za Kostelíkem 1RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č.
6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
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1.14

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, Za Kostelíkem 2RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č.
6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.15

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění plánované stavby „CYKLISTICKÁ STEZKA NA ULICI KOSTELANSKÉ VE
STARÉM MĚSTĚ“, na části pozemku p. č. 610/20 ostat. plocha/manipulační plocha o
výměře 146 m2, v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ve vlastnictví paní Ing. Marcely Kulleové, bytem Staré Město, Kostelanská
1722.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování stavby
„CYKLISTICKÁ STEZKA NA ULICI KOSTELANSKÉ VE STARÉM MĚSTĚ“, jejíž
technické parametry jsou uvedeny a odsouhlaseny v projektové dokumentaci, veřejný
přístup osob a cyklistů, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za
účelem provádění čištění, údržby a oprav cyklistické stezky, za podmínek
stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích a hranicích
vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu funkčního užívání cyklistické
stezky.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši 10.000,Kč. K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši.

2.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpevněné plochy a ČS kanalizace u MŠ a
ZUŠ Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a
posunutí termínu dokončení díla.

2.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy zdravotního střediska č. p.
1857 ve Starém Městě“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny
díla.

5.1

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
smlouvu č. SML/091/2017 uzavřenou mezi městem Staré Město,
686 03 Staré Město, IČ: 00567884 a Klubem kultury Uherské
1198, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 00092100, na základě
Staré Město poskytnut finanční dar ve výši 1.000 Kč za účelem
bratrství Čechů a Slováků.

5.2

na základě žádosti Bc. Romana Janíka, ředitele příspěvkové organizace Sportovní a
kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, přesun
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 40 tis. Kč,
které budou použity na nákup chladící vitríny na víno do Jezuitského sklepa.

5.3

odměny členům komisí a výborů za jejich činnost v roce 2017 formou občerstvení dle
zápisu.

předpisů, darovací
náměstí Hrdinů 100,
Hradiště, Hradební
které bude městem
konání
slavností
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II. neschválila

1.7

1.8

záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6046/529 ostatní
plocha/manipulační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem stavby komunikace a
parkoviště.
záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6046/529 ostatní
plocha/manipulační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem stavby komunikace a
parkoviště.

III. doporučila zastupitelstvu města
1.9

schválit 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, spolku TC
Staré Město, z.s., Staré Město, Salašská 2182, IČ 22723153, za cenu 600 Kč/m 2, za
účelem rozšíření sportovního areálu.

1.10

schválit převod majetku – výkup pozemku p. č. 6165/248 orná půda o výměře 2.979
m2 v lokalitě Horní Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od
vlastníka pozemku pana Ladislava Vavrušky, bytem Staré Město, Gorazdova 1638,
za cenu 22 Kč/m2.

1.11

schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat.
komunikace o výměře cca 1 m2, části pozemku p. č. 610/26 ostat. plocha/ostat.
komunikace o výměře cca 20 m2, pozemku p. č. 610/32 ostat. plocha/jiná plocha o
výměře 9 m2 a pozemku p. č. 610/53 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1 m2, vše
v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od
společnosti REC Group s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372, IČ 25548034, za cenu
250 Kč/m2, za účelem plánované stavby „CYKLISTICKÁ STEZKA NA ULICI
KOSTELANSKÉ VE STARÉM MĚSTĚ“.

1.12

zrušit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/567 orná půda o výměře 449 m2,
v lokalitě Špílov (mezi areálem Doliny a obchvatem I/55) Louky ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Michalu Ryškovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť
2049, za cenu 600 Kč/m2, za účelem stavby montované haly pro komerční účely,
který byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město dne 31.03.2014
pod bodem II./7.2., z důvodu nerealizace záměru stavby a neuzavření kupní smlouvy.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města
1.7

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 2520/19 orná půda o výměře 330 m2
v lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Michalu Ryškovi, bytem Staré Město, Velehradská 1624, za účelem
rozšíření zahrady.

4

1.8

schválit převod majetku – převod majetku – prodej pozemku p. č. 6046/529 ostatní
plocha/manipulační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Michalu Ryškovi, bytem Staré
Město, Velehradská 1624, za účelem stavby komunikace a parkoviště.

V. stanovila
1.16

starostu města jmenováním členů komise pro výběrové řízení obálkovou metodou na
stavební pozemky v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, které se uskuteční dne 13.09.2017.

VI. 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.

6.1

zprávu o činnosti Městské knihovny Staré Město za I. pololetí roku 2017.

VII. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných
prostorách o celkové výměře 61,72 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných
prostorách o celkové výměře 65,22 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných
prostorách o celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém
Městě, Za Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 263/1 ostat. plocha o výměře 5 m2
v lokalitě Finská čtvrť u domu č. p. 1479 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem umístění přístřešku k uskladnění kol, zahradnického nářadí
apod., na úředních deskách.
T: ihned
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1.13

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, Za Kostelíkem 1RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č.
6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.14

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, Za Kostelíkem 2RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č.
6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
m

