USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 04.12.2018 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr na pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 2.500 m2
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2

záměr na 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, Za Špicí, Sadílek,
přel. NN“ na pozemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
01.06.2006.

1.5

nabídku společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 24128376, na akci „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
město Staré Město a jeho organizace“.

1.6

nabídku společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37/38, 110 00
Praha 1, IČ 60193492, na akci „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město
Staré Město a jeho organizace“.

2.1

projektovou dokumentaci pro realizaci projektu Přírodní zahrada MŠ Rastislavova
Staré Město.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Přírodní
zahrada MŠ Rastislavova Staré Město.

3.2

zápis údajů skutečných majitelů právnických osob do evidence skutečných majitelů
do veřejného rejstříku:


Mgr. Jan Zábranský, ředitel Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace



Mgr. Kateřina Pavlišová, ředitelka Mateřské školy, Komenského 1721, Staré
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace



Mgr. Iveta Polášková, ředitelka Mateřské školy, Rastislavova 1800, Staré Město,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace



Mgr. Vítězslava Černá, ředitelka Křesťanské mateřské školy, Za Radnicí 1823,
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace



Mgr. Monika Havlásková, ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město,
příspěvková organizace



Bc. Roman Janík, ředitel Sportovního a kulturního centra, příspěvková
organizace
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5.3

uložení volných peněžních prostředků na termínované vklady v J§T Bance
v celkovém objemu 13, 3 mil. Kč v navrhovaném rozdělení:
1/ Vkladový účet s výpovědní lhůtou 33 dní – vklad 5.000.000,-Kč, úroková sazba
1,10 %
2/ Vkladový účet s výpovědní lhůtou 3 měsíce – vklad 5.000.000,- Kč, úroková sazba
1,20 %
3/ Termínovaný vkladový účet na 1 rok – vklad 3.300.000,- Kč, úroková sazba 1,40 %

5.4

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 (IV. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567, z důvodu zařazení nového
dlouhodobého hmotného majetku.

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
odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Staré Město, okres
Uherské Hradiště, IČ 75022567.
II. doporučila zastupitelstvu města

3.1

schválit a vyhlásit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2019 “
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2019 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2019 “
Individuální dotace v roce 2019

5.1

schválit rozpočtové opatření č. 9/2018:
 zvýšení příjmů ze 160.620 tis. Kč na 176.263 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 192.837 tis. Kč na 193.417 tis. Kč
 změnu financování ze 32.217 tis. Kč na 17.154 tis. Kč

5.2

schválit rozpočet města na rok 2019, příjmy ve výši 222.331 tis. Kč, výdaje ve výši
212.970 tis. Kč, financování ve výši ─ 9.361 tis. Kč.

5.6

schválit přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 232.992,- Kč, a to:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – 232.992,- Kč
- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO
+ 232.992,- Kč
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 9/2018 – změna závazného
ukazatele na § 3113 Základní školy. Investiční transfer bude použit na pořízení
elektrického kotle do I. školní jídelny a rekonstrukci učebny umístěné v budově ZŠ
č.p. 1720.

6.1

stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev, vše v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města od 01.01.2019 dle zápisu.

6.2

delegovat starostu pana Josefa Bazalu jako zástupce města Staré Město do
orgánů MAS Staroměstsko, z. s. a mikroregionu Staroměstsko.
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III. určila
2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Přírodní zahrada MŠ Rastislavova Staré Město tyto dodavatele: FLORSTYL s. r. o.,
Panská 25, 686 04 Kunovice, GARD&N, Ing. Ladislava Nagyová, Hradišťská 250,
686 03 Staré Město, TONJA s. r. o., Solná cesta 394, 686 01 Uherské Hradiště –
Sady.
IV. souhlasí

5.7

na základě žádosti Mgr. Jana Zábranského, ředitele příspěvkové organizace Základní
škola, Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ 75022567, s vyřazením majetku
dle Přílohy č. 1, a vyjímá jej z hospodaření této příspěvkové organizace v souladu
s ustanovením § 27 odst. 8 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v pozdějším znění. Termín vyřazení z majetku PO (ZŠ):
30.11.2018.
V. svěřuje

5.7

k hospodaření majetek dle Přílohy č. 1, příspěvkové organizaci Mateřská škola,
Komenského 1721, 686 03 Staré Město, IČ 75022532, v souladu s ustanovením
§ 27 odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v pozdějším znění. Termín zařazení do majetku PO (MŠ): 05.12.2018.
VI. požaduje

1.4

do navrženého “Provozního řádu záchytných kotců pro psy ve Starém Městě –
Stanice U Čerťáku“ zapracovat připomínky Krajské veterinární správy SVS pro
Zlínský kraj a opětovně předložit na nejbližším zasedání rady města.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře
2.500 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na 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,
Za Špicí, Sadílek, přel. NN“ na pozemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

