USNESENÍ
ze 4. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 19.12.2018 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

doplnění záměru 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 o pozemky p. č. 6064/37 ostat.
plocha/ostat. komunikace, p. č. 6064/38 orná půda a p. č. 6064/49 orná půda, vše ve
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby
„Obchodní centrum, ul. Východní“.

1.2

„Provozní řád záchytných kotců pro psy ve Starém Městě – Stanice U Čerťáku“.

1.3

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. K 67/01/2018 o provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu – pacht a provozování nově vybudovaného vodního
díla „Staré Město, ul. Trávník, Komunikace a kanalizace, SO 310 Kanalizace“, mezi
městem Staré Město (vlastník) a Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště,
Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (provozovatel).

II. doporučila zastupitelstvu města
5.2

schválit rozpočtové opatření č. 9/2018 včetně zapracovaných změn:
 zvýšení příjmů ze 160.620 tis. Kč na 178.980 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 192.837 tis. Kč na 193.531 tis. Kč
 změnu financování ze 32.217 tis. Kč na 14.551 tis. Kč

III. vzala na vědomí
5.1

hospodaření města k 30.11.2018.

IV. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

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 o pozemky p. č. 6064/37 ostat.
plocha/ostat. komunikace, p. č. 6064/38 orná půda a p. č. 6064/49 orná půda, 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

1.3

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. K 67/01/2018 o
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu – pacht a provozování nově
vybudovaného vodního díla „Staré Město, ul. Trávník, Komunikace a kanalizace, SO
310 Kanalizace“, mezi městem Staré Město (vlastník) a Slovácké vodárny a

2
kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (provozovatel),
na úředních deskách.
T: ihned
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