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

USNESENÍ
ze 14. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 29.05.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 14. schůze rady města.

1.2

ukončení pronájmu části pozemku p. č. 551 o výměře 218 m2, části pozemku p. č.
552 o výměře 139 m2 a části pozemku p. č. 553 o výměře 199 m2 (dnes pozemky p. č.
6008/160, 6008/161, 6008/162, 6008/220, 7267/142, 7267/143, 7267/144, 7272/2 a
7272/3), vše v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Leoši Rypovi, Staré Město, Za Školou 1110, IČ 40441911, z důvodu
dotčení pozemků stavbou dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“, výpovědí
s výpovědní lhůtou šest měsíců.

1.4

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebních záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ 70891230 (povinný),
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, IČ
70934860 (příspěvková organizace), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390, (investor) a městem
Staré Město, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (oprávněný)
na právo umístění stavby SO 454 Přeložka veřejného osvětlení v km 15,500 –
15,600, na pozemku p. č. 4516/10 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
Zlínského kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, v rámci stavby dálnice
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení včetně sloupů VO, vstup a vjezd na pozemek v souvislosti
s uložením, provozem, údržbou a opravami zemního kabelového vedení veřejného
osvětlení včetně sloupů VO.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.700 Kč bez DPH. Cena
byla stanovena na základě znaleckého posudku znalce Ing. Aleše Janáska, č. 5285454-1/17 ze dne 22.05.2017.

1.5

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 102
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu určitou – od 15.06.2019 do 31.12.2019 a
nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.6

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě
s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu určitou – od 15.06.2019 do 31.12.2019 a nájemné
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.7

ukončení
v lokalitě
z důvodu
evropsky

pronájmu části pozemku p. č. 6113/51 ostatní plocha o výměře 60 m2,
Koňov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***,
vyhlášení pozemků v této lokalitě Nařízením Zlínského kraje č. 7/2014 za
významnou lokalitu Kněžpolský les a přírodní památku Huštěnovická
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ramena, kterou tvoří slepá ramena Mlač, Koňov, Výrovka a Blata, dohodou
k 31.05.2019.
2.1

uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben interier - Dodávka školních pomůcek s dodavatelem Moderní škola s.r.o., se sídlem
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376 v souladu s návrhem kupní smlouvy
ze zadávací dokumentace.

5.3

uzavření darovací smlouvy mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884 a společností ASEKOL, a. s., Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231.
Předmětem této smlouvy je finanční dar městu Staré Město ve výši 17.000 Kč za
vítězství v soutěži obcí Zlínského kraje „Keramická popelnice 2019“.
II. neschválila

1.3

záměr na převod majetku – směnu pozemku 6055/54 ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 200 m2 ve vlastnictví manželů pana *** a paní ***, za část pozemku p. č.
6055/25 ostatní plocha/jiná plocha o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví města Staré
Město, vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.

III. doporučila zastupitelstvu města
3.1

schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
Město v individuálních dotacích v roce 2019 žadatelům:
B)
Individuální dotace
paní ***
10.000 Kč
účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmů a taneční obuvi pro veřejná
vystoupení
ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318
1.000 Kč
zastoupen Karlem Tomeškem, předsedou
účel: náklady spojené s péčí o zraněné volně žijící živočichy z k. ú. Staré Město

5.2

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 50 tis. Kč příspěvkové
organizaci Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532, z důvodu
realizace nutných oprav herních prvků na dětském hřišti.
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 5/2019 – změna závazného
ukazatele na § 3111 Mateřské školy.

IV. rozhodla
2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 –
zřízení učeben - interier - Dodávka školních pomůcek - veřejná zakázka malého
rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel Moderní škola s.r.o., se sídlem K Rybníčkům
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332, 747 81 Otice, IČ 28607376, s nabídkovou cenou 660.723 Kč bez DPH, 799.475
Kč s DPH.
V. souhlasí
3.3

se zapojením města Staré Město do projektu Uherskohradišťské nemocnice a.s. –
Kufříky pro maminky.

4.4

s umístěním přístaviště na území aglomerace měst Uherské Hradiště a Staré Město
v lokalitě č. 1 Havaj.

VI. vzala na vědomí
1.1

výpověď společnosti MARING-CNC, s.r.o., Staré Město, Brněnská 490, IČ 28313917,
z nájmu části pozemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6 m2, před restaurací
EGO, ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet
od 1. června 2019. Výpovědní lhůta končí dnem 01.09.2019.

3.2

žádost Mgr. Jana Zábranského, ředitele Základní školy, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelské
volno na dny 27. a 28. června 2019 pro žáky I. stupně Základní školy z provoznětechnických důvodů.

4.1

žádost stavebníků paní *** a pana *** o společné povolení dle par. 94j stavebního
zákona.

4.2

žádost stavebníka pana Jiřího Poláška o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.

4.3

žádost stavebníka pana Marka Dufka o společný souhlas dle § 96a stavebního
zákona na novostavbu garáže.

5.1

hospodaření města k 30.04.2019.

6.1

zápis z jednání sociální komise ze dne 27.05.2019.

VII. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

jednat o výkupu pozemku p. č. 6055/54 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 200 m2
ve vlastnictví manželů pana *** a paní ***, za část pozemku p. č. 6055/25 ostatní
plocha/jiná plocha o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště za
cenu dle znaleckého posudku.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

