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 2. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 28.11.2018 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 4 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou
k 30.11.2018.

1.2

žadatelům dle zápisu prodloužení pronájmu bytové jednotky v DPS, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od
01.01.2019 do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.3

žadatelům dle zápisu prodloužení pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou,
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu
určitou – od 01.01.2019 do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.4

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 01.01.2019 do 31.03.2019 a
nájemné ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2019.

1.5

výpůjčku kinozařízení – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, karusele Meo 5 – 2
ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno, Městským kinům Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Uh. Hradiště, náměstí Míru 951, IČ 00836265, na dobu
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020 s možností dalšího prodloužení.

1.6

výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře
287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
Moravskému zemskému muzeu, Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019, za účelem technické základny staroměstských
archeologických výzkumů.

1.7

pronájem městské kuchyně (celková výměra včetně příslušenství 230,31 m2) včetně
zařízení dle inventárního seznamu v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Radku Juřenovi, Uh. HradištěMíkovice, Příkrá 101, IČ 72419873, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2023 a
nájemné ve výši 5.270 Kč/měsíc s inflační doložkou + příslušná sazba DPH,
pronájem zařízení dle inventárního seznamu ve výši 1.054 Kč/měsíc s inflační
doložkou + příslušná DPH, a zálohy na energie v celkové výši 30.000 Kč/měsíc, za
účelem hostinské činnosti.

1.8

pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové
výměře 53,14 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Lence Opravilové, Podlesí 5506, Zlín,
IČ 69688371, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši
44.784 Kč/rok s inflační doložkou (1.143 Kč/m2/rok/ordinace, přípravna a 578
Kč/m2/rok/spol. prostory), za účelem provozování ambulance klinické psychologie, za
podmínky, že paní Mgr. Lenka Opravilová, Podlesí 5506, Zlín, IČ 69688371, se umístí
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na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání smluvního vztahu s pojišťovnami v oboru
ambulance klinické psychologie pro oblast Staré Město a okolí, které vyhlašuje
Krajský úřad Zlínského kraje.
1.9

pronájem pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, v lokalitě ul. Hradišťská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní Jitce Bukvicové a
panu Janu Bukvicovi, bytem Staré Město, Hradišťská 472, od 01.01.2019 na dobu
neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření zahrady u rodinného
domu č. p. 472. Nájem je osvobozen od DPH.

1.10

pronájem části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha a části pozemku p. č. 6073/262
orná půda o celkové výměře 60 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, od 01.01.2019 na dobu
neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření zahrady u rodinného
domu. Nájem je osvobozen od DPH.

1.11

pronájem části pozemku p. č. 5175/1 ostat. plocha o výměře 107 m 2 v lokalitě ulice
Nádražní, před budovou č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, společnosti Möller, s.r.o., Staré Město, Nádražní 1074, IČ 63477637,
od 01.01.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 55,80 Kč/m2 a rok s inflační
doložkou + příslušná sazba DPH, za účelem parkování vozidel.

1.12

pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 400 m2 v areálu Na
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
hucikexpress, s.r.o., Staré Město, Luční čtvrť 1867, IČ 24772721, od 01.01.2019 na
dobu neurčitou a nájemné ve výši 55,80 Kč/m2 a rok s inflační doložkou + příslušná
DPH, za účelem parkování vozidel.

1.13

pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná půda o výměře 320 m2 v lokalitě Nivy
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště paní ***, od 01.01.2019 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z průměrné ceny
půdy v daném k. ú. za m2 a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského
obhospodařování. Nájem je osvobozen od DPH.

1.14

záměr na pronájem/pacht části pozemku p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře
6.000 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.15

pacht zemědělské půdy dle přílohy o celkové výměře 804.409 m2 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, o celkové výměře 309.907 m2 v k. ú. Huštěnovice a o celkové výměře
9.356 m2 v k. ú. Jalubí, Školnímu hospodářství, s. r. o., Staré Město, Velehradská
1469, IČ 269 38 243, od 01.12.2018 na dobu neurčitou s tím, že vypovědět ji lze jen
písemně, v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku,
za který smluvní strany považují kalendářní rok, pachtovné ve výši 1 % z průměrné
ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, za 1 m2
propachtovaného pozemku a rok; za účelem dočasného užívání a požívání.

1.18

záměr na převod majetku – prodej pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2
p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
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p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.
1.23

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene včetně udělení
souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, zastoupené společností E.ON
Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. Město, Luční čtvrť, Němec, kabel NN“ na
pozemku p. č. 3678/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.

1.24

záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Retail park Staré Město
s.r.o., Praha 1, Nové Město, Nekázanka 883/8, IČ 07418451, 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. 3678/3 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.
6068/102 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná plocha a
6068/211 ostat. plocha/ostat. komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Obchodní centrum, ul. Východní“.

1.25

ukončení smlouvy ze dne 29.01.2018 o odvádění srážkových vod z novostavby
„OBCHODNÍ CENTRUM, ulice Východní, Staré Město u Uherského Hradiště“, do
soustavy melioračních kanálů v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré město u
Uh. Hradiště, která je v majetku města Staré Město, uzavřené mezi městem Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník) a společností Estis
company s. r. o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192 (uživatel), dohodou
k 30.11.2018.
odvádění srážkových vod z novostavby „OBCHODNÍ CENTRUM, ulice Východní,
Staré Město u Uherského Hradiště“, do soustavy melioračních kanálů v lokalitě Louky
ve Starém Městě, k. ú. Staré město u Uh. Hradiště, která je v majetku města Staré
Město, společnosti Retail park Staré Město s.r.o., Praha 1, Nové Město, Nekázanka
883/8, IČ 07418451, s účinností ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na
dobu neurčitou s účinností ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby ve výši 6.000,00 Kč/rok + příslušná
sazba DPH.

1.26

záměr na pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří
o výměře 894 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.27

projektovou dokumentaci a uložila odboru správy majetku a ŽP zajistit příslušná
povolení pro realizaci záměru.

2.1

upravené zadávací podmínky k veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném
nadlimitním řízení na akci „Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k. ú. Staré
Město“.
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2.2

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Modernizace učeben II. stupně ZŠ –
výkon TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 686 05
Uherské Hradiště, IČ 12415685 v souladu s návrhem příkazní smlouvy ze zadávací
dokumentace.

3.2

termíny svatebních obřadů na rok 2019 takto:
19.01., 16.02., 30.03., 27.04., 18.05., 29.06., 20.07., 17.08., 14.09., 19.10., 16.11.,
14.12.

5.3

vnitřní směrnici S 02/2018 o stravování zaměstnanců.

5.5

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 2018 příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní centrum,
Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824, z důvodu navýšení účetních odpisů.

5.6

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 2019 těmto příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Staré Město:
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
- 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.

5.7

v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočty na rok 2019
příspěvkovým organizacím zřízeným městem Staré Město:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
- 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,
a to v následujícím rozdělení:

Příspěvková organizace

Základní škola
MŠ Komenského
MŠ Rastislavova
Křesťanská mateřská škola
SVČ Klubko
Sportovní a kulturní centrum

Výnosy

Náklady

(v Kč)

(v Kč)

53 484 000
4 565 000
3 942 000
4 770 000
5 466 362
1 761 000

59 684 000
5 605 000
4 912 000
5 730 000
6 686 362
6 761 000

Příspěvek
zřizovatele
(uvedený v návrhu
rozpočtu města na rok
2019)

6 200 000
1 040 000
970 000
960 000
1 220 000
5 000 000
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Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým
organizacím poskytován na úhradu jejich investičních a neinvestičních výdajů dle
schváleného rozpočtu.
5.8

v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobé výhledy
rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na období 2020 –
2021:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532
- 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,
a to v následujícím rozdělení:

Příspěvková organizace

Výnosy
(v tis. Kč)
2020

Náklady
(v tis. Kč)

2021 2020

Požadovaný
příspěvek
zřizovatele*
(v tis. Kč)

2021 2020

Základní škola
50 350 55 520 56 350 61 520
MŠ Komenského
4 620
4 620
5 720
5 720
MŠ Rastislavova
4 050
4 150
5 150
5 250
Křesťanská mateřská škola
4 681
4 781
5 681
5 781
SVČ Klubko
5 455
5 130
6 700
6 380
Sportovní a kulturní centrum
1 790
1 920
6 990
7 320
* Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a
příspěvkové organizaci na úhradu neinvestičních výdajů.

2021

6 000
6 000
1 100
1 100
1 100
1 100
1 000
1 000
1 245
1 250
5 200
5 400
je poskytován

Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým
organizacím poskytován na úhradu jejich investičních a neinvestičních výdajů dle
schváleného rozpočtu.
5.10

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města a předmětů v operativní evidenci
dle předloženého návrhu.

6.2

termíny jednání zastupitelstva a rady města v roce 2019.

6.3

změnu organizační struktury Městského úřadu Staré Město, organizačních složek a
ostatních zařízení města Staré Město platnou od 01.03.2019 dle přílohy č. 1.

6.4

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.
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II. neschválila
1.19

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/134 ostat. plocha
o výměře cca 16 m2, za účelem zajištění přístupu na zahradu, z důvodu možného
rozšíření komunikace.
III. doporučila zastupitelstvu města

1.16

schválit převod majetku – výkup pozemků
p. č. 6018/270 orná půda o výměře
5 m2
p. č. 6018/563 orná půda o výměře
1.014 m2
v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka
pozemků pana ***, za cenu 22 Kč/m2.

1.17

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře
270 m2 za cenu 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a prodej části pozemku p. č.
6064/247 ostat. plocha o výměře 90 m2 (ochranné pásmo NN) za cenu 300 Kč/m2 +
příslušná sazba DPH, vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, společnosti STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Tyršova 997,
IČ 60740256, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu zázemí společnosti.

1.20

schválit převod majetku:
 prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře 20,75 m2
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
manželům Pavlovi a Karle Čápkovým, bytem Staré Město, Úprkova 1799, za cenu
700 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod garáží, která je v jejich
spoluvlastnictví


prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře 20,75 m 2
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní
Zdeňce Dohnalové, bytem Staré Město, Velehradská 320, za cenu 700 Kč/m2, za
účelem narovnání vlastnických vztahů pod garáží, která je v jejím vlastnictví



prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře 20,75 m 2
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Antonínu Hubáčkovi, bytem Staré Město, Velehradská 1631, za cenu 700
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod garáží, která je v jeho
vlastnictví



prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře 20,75 m2
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Martinu Vlčkovi, bytem Staré Město, Velehradská 1519, za cenu 700 Kč/m2,
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod garáží, která je v jeho vlastnictví

1.21

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 161/3 zahrada o výměře 22 m2
v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
paní Blance Sedláčkové, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1075, za cenu 250 Kč/m2, za
účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

3.1

schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré
Město v individuální dotaci v roce 2018 žadateli:

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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B) Individuální dotace
Josef Valuch, IČ:11522348
5.000 Kč
se sídlem Ostrožská Nová Ves – Chylice, Chaloupky 267
účel: pronájem prostor a propagace akce „To nejlepší nakonec“ – výstava bonsají
s odborným a společenským programem.
4.1

určit tzv. určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem územním
plánu města, Ing. Kamila Psotku, místostarostu města, a to na celé volební období.

5.4

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824, o částku
300 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů v letošním roce. Navýšení
finančních prostředků bude provedeno na základě schváleného rozpočtového
opatření změnou závazného ukazatele na paragrafu 3412 Sportovní zařízení
v majetku obce (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).

5.9

schválit poskytnutí zápůjčky společnosti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská
1469, 686 03 Staré Město, IČ 2693824, ve výši 4.000.000 Kč na zajištění provozních
výdajů společnosti v roce 2019 se splatností dlužné částky ke dni 30.11.2019 a úroků
ke dni 31.12.2019.

6.1

v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
delegovat:


starostu města pana Josefa Bazalu na valnou hromadu následujících
společností:
- SVK, a. s., Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Buchlovice



místostarostu města pana Mgr. Martina Zábranského jako zástupce města Staré
Město ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.
IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.19

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/134 ostat. plocha o výměře
cca 16 m2, panu *** a paní ***, za účelem zajištění přístupu na zahradu, z důvodu
možného rozšíření komunikace.
V. souhlasila

5.11

s odpisem nákladů evidovaných na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek v celkové hodnotě 802.321 Kč jako zmařených investic. Jedná se o odpis
vynaložených nákladů na nedokončené investice, zejména projektovou dokumentaci
z let 2004 - 2011, které nakonec nebyly realizovány.

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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VI. zrušila
1.24

zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o 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“, které
bylo schváleno na 42. zasedání dne 16.11.2016, pod bodem I./1.14.

VII. rozhodla
2.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace učeben II. stupně ZŠ –
výkon TDI a BOZP - veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel
Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 12415685,
s nabídkovou cenou 258.000 Kč bez DPH, 312.180 Kč vč. DPH.
VIII. jmenovala

5.2

členy Pracovní skupiny pro posouzení žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
v souladu s čl. 6, odst. 2) Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu
rozvoje bydlení v tomto složení:
- Mgr. Martin Zábranský
- Ing. Helena Štolhoferová
- Ing. Markéta Hrušková
- Františka Pavlicová
- Michaela Holásková
IX. požaduje

1.22

po žadatelích o prodej části pozemku p. č. 6064/81 ostat. plocha a části pozemku p.
č. 6065/19 orná půda o celkové výměře cca 610 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště zpracovat investiční záměr na využití
obou pozemků.
X. vzala na vědomí

4.2

žádost o vydání společného souhlasu dle § 96a stavebního zákona.

4.3

žádost o vydání společného souhlasu dle § 96a stavebního zákona.

4.4

žádost o vydání společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona.

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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5.1

hospodaření města k 31.10.2018.
XI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.14

zveřejnit záměr na pronájem/pacht části pozemku p. č. 240/401 orná půda o celkové
výměře 6.000 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned
zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2
p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.18

1.24

zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Retail park
Staré Město s.r.o., Praha 1, Nové Město, Nekázanka 883/8, IČ 07418451, 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. 3678/3 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.
6068/102 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná plocha a
6068/211 ostat. plocha/ostat. komunikace, 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

1.26

zveřejnit záměr na pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a
nádvoří o výměře 894 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Tajemníkovi

6.3

zpracovat nový Organizační řád Městského úřadu Staré Město.
T: 15.2.2019

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

