Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
z 65. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 29.11.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

žadatelům dle zápisu prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od
01.01.2018 do 31.12.2018 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

žadatelům dle zápisu prodloužení pronájmů bytů v domě s pečovatelskou službou,
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu
určitou – od 01.01.2018 do 31.12.2018 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.3

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.03.2018 a
nájemné ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2018.

1.5

záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 2364/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 114 m2, který se nachází pod přečerpávací stanicí v lokalitě ul. Luční čtvrť a
pozemku p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 380 m2 v lokalitě ul.
Východní, vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6

záměr na převod majetku – prodej pozemku
p. č. 6073/83 ostat. plocha o výměře 107 m2
p. č. 6073/86 ostat. plocha o výměře 7 m2
p. č. 6073/72 vodní plocha o výměře 78 m2
a části pozemku
p. č. 6073/54 orná půda o výměře cca
390 m2
p. č. 6073/84 ostat. plocha o výměře cca
30 m2
vše v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7

záměr na převod majetku – prodej pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o výměře
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře
p. č. 6044/567 orná půda o výměře
p. č. 6046/576 ostatní plocha o výměře

53 m2
42 m2
401 m2
14 m2
34 m2
181 m2
267 m2
112 m2
449 m2
54 m2

které se nachází v areálu společnosti LUKROM ve Starém Městě a v lokalitě Špílov
(mezi areálem Doliny a obchvatem I/55) ve Starém Městě, vše k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.
1.8

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“ a stavby
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„Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007,
SO 401 Veřejné osvětlení, na části pozemku p. č. 715/43 orná půda o výměře 6.558
m2 a části pozemku p. č. 717/6 orná půda o výměře 1.254 m2, vše v lokalitě ul.
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
společnosti ZAPA beton a.s., se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ:
25137026.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování stavby
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“ a stavby „Cyklistická stezka
na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 Veřejné
osvětlení, 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
a veřejného osvětlení, 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 a po celou dobu užívání veřejného
osvětlení.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové splátky, a to v částce
podle platných cenových předpisů – výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.
1.9

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo
stavby 6-2017-007, SO 401 Veřejné osvětlení, na části pozemku p. č. 610/5 ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 3.163 m2, p. č. 610/25 ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 4.464 m2, p. č. 610/27 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 3.619 m2, p. č.
610/30 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 174 m2 ,p. č. 717/5 ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 680 m2, p. č. 722/9 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 2.959
m2, p. č. 610/26 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1.768 m2 a p. č. 610/49
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 284 m2, vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti REC Group s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování stavby
„Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007,
SO 401 Veřejné osvětlení, jejíž technické parametry jsou uvedeny a odsouhlaseny
v projektové dokumentaci, veřejný přístup osob, jakož i vjezd a odjezd motorových
vozidel a mechanizmů za účelem provádění údržby a oprav veřejného osvětlení, za
podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích a
hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu funkčního užívání
veřejného osvětlení.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové splátky, a to v částce
podle platných cenových předpisů – výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.

1.10

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo
stavby 6-2017-007, SO 401 Veřejné osvětlení, na části pozemku p. č. 722/15 ostatní
plocha/manipulační plocha o výměře 4.723 m2 a p. č. st. 3374 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 2.540 m2, vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti OTR Recycling s.r.o., se sídlem
Kostelanská 2128, PSČ 686 03 Staré Město, IČ: 28335830.
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Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování stavby
„Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007,
SO 401 Veřejné osvětlení, jejíž technické parametry jsou uvedeny a odsouhlaseny
v projektové dokumentaci, veřejný přístup osob, jakož i vjezd a odjezd motorových
vozidel a mechanizmů za účelem provádění údržby a oprav veřejného osvětlení, za
podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích a
hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu funkčního užívání
veřejného osvětlení.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové splátky, a to v částce
podle platných cenových předpisů – výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.
1.11

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město na právo
umístění stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“ na části
pozemku p. č. 4508/10 ostatní ploha/silnice o výměře 1.202 m2 v lokalitě ul.
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Česká
republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 65993390.
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, jakož i
vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění 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 splátky, a to v částce
podle platných cenových předpisů – výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.

2.1

dokumentaci pro provádění stavby akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré
Město 715“.

2.2

podání žádosti o dotaci na projekt 5.1a) „Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré
Město 715“ do Operačního programu Životní prostředí.
podání žádosti o dotaci na projekt 5.1b) „Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré
Město 715“ do Operačního programu Životní prostředí.

2.3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zahrada MŠ křesťanská Staré Město – 2. a 3.
etapa“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a posunutí
termínu dokončení díla.

3.4

termíny svatebních obřadů na rok 2018 takto:
20.1., 10.2., 17.3., 21.4., 26.5., 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 20.10., 10.11., 15.12.

5.2

„Smlouvu o výpůjčce – zapůjčení uměleckého díla (insignií)“ za účelem konání
výstavy výtvarných děl, která se koná dne 11. 12. 2017 v Brně, uzavřenou mezi
Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ:
CZ00567884, a ak. sochařem Danielem Ignácem Trubačem, 687 37 Polešovice 116,
IČ: 42699916, DIČ: CZ6901231733.
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6.1

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.

6.2

v souladu s § 79, odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náhradu za
nevyčerpanou dovolenou starostovi města v délce 7 pracovních dnů.
II. neschválila

1.4

žádost paní Jany Havalové, Staré Město, Sochorcova 803, IČ 68717083, o nájem
nebytových prostor a věcí movitých v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

6.4

investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.
Staré Město.

zaměřený

na

město

III. doporučila zastupitelstvu města

3.1

schválit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2018 “
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2018 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2018 “
Individuální dotace v roce 2018
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město

5.3

schválit rozpočet města na rok 2018, příjmy ve výši 168 670 tis. Kč, výdaje ve výši
181 710 tis. Kč, financování ve výši 13 040 tis. Kč.
IV. souhlasí

3.3

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 137.600,- Kč pro Základní školu, Staré
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ:75022567 od Sdružení
rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město do investičního fondu. Finanční
dar bude použit na nákup workoutové sestavy.
V. vzala na vědomí

2.2

finanční spoluúčast ve výši nejméně 6 201 013,20 Kč na projekt 5.1a) „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního programu Životní
prostředí.
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2.2

finanční spoluúčast ve výši nejméně 518 794,80 Kč na projekt 5.1b) „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního programu Životní
prostředí.

3.2

zprávu o kontrole plynového zařízení podle vyhl. č. 85/78 ČÚBP v objektu SVČ
Klubko Staré Město, U Školky 1409, 686 03 Staré Město.

4.1

žádost o územní souhlas dle § 96 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.

4.3

žádost o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením dle § 118, § 94 a §
94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

5.1

hospodaření města k 31.10.2017.

6.3

návrh řešení bytového domu č. p. 14, náměstí Hrdinů, Staré Město s nabídkou na
postup prací od společnosti SAURA, s. r. o., Brno.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 2364/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 114 m2, který se nachází pod přečerpávací stanicí v lokalitě ul.
Luční čtvrť a pozemku p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 380 m2
v lokalitě ul. Východní, vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku
p. č. 6073/83 ostat. plocha o výměře 107 m2
p. č. 6073/86 ostat. plocha o výměře 7 m2
p. č. 6073/72 vodní plocha o výměře 78 m2
a části pozemku
p. č. 6073/54 orná půda o výměře cca
390 m2
p. č. 6073/84 ostat. plocha o výměře cca
30 m2
vše v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře
53 m2
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře
42 m2
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře
401 m2
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o výměře
14 m2
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře
34 m2
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře
181 m2
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře
267 m2
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře
112 m2
p. č. 6044/567 orná půda o výměře
449 m2
p. č. 6046/576 ostatní plocha o výměře
54 m2
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které se nachází v areálu společnosti LUKROM ve Starém Městě a v lokalitě Špílov
(mezi areálem Doliny a obchvatem I/55) ve Starém Městě, vše k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
1.7

jednat s žadatelem o výši prodejní ceny u pozemků p. č. 6044/567 orná půda o
výměře 449 m2 a p. č. 6046/576 ostatní plocha o výměře 54 m2.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

