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 22. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 23.10.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 22. schůze rady města.

1.1

pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří o výměře
700 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům
***, od 01.01.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 6.000 Kč/měsíc s inflační
doložkou od 01.07.2020 + 1.000 Kč záloha na vodné a stočné.

1.2

pronájem bytové jednotky č. 112 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, paní *** na dobu určitou – od 01.11.2019 do 31.12.2020
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.3

záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré Město,
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (povinný) a SLEZAN HOLDING a.s.,
Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, IČ 24229709 (oprávněný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (investor)
na právo umístění stavby „SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,150,
realizovaného v rámci stavby D55 5507 Babice – Staré Město, na pozemcích
p. č. 1671/5, p. č. 6018/375, p. č. 6018/524, p. č. 7267/112, p. č. 7267/114 a p. č.
7269/8, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.4

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení a zařízení – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě –
ochranné trubky HDPE, optický komunikační kabel na pozemku p. č. 6068/46,
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.5

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček,
NN kabel + rozvaděče mDSLAM450 a ER112 na pozemku p. č. 247/4 a pozemku
p. č. 259/63, ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Finská čtvrť
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.6

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček,
NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 na pozemku p. č. 240/352, ve vlastnictví
města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, dle přílohy.
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1.7

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Rada
města uložila odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit záměr na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063,
na právo umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě –
metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel + rozvaděče SIS900D a
ER112 na pozemku p. č. 240/360 a pozemku p. č. 240/352, ve vlastnictví města Staré
Město, v lokalitě ulice Karoliny Světlé ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.8

burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze Praha – komodita elektrická
energie, centralizovaná poptávka.

1.9

burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze Praha – komodita zemní
plyn, centralizovaná poptávka.

1.10

nařízení města č. 1/2019 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních
komunikací a chodníků.

1.11

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na zimní období 2019–2020.

5.2

plán inventur na rok 2019.

5.3

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

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 I. změnu
odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizaci Středisko volného času Klubko
Staré Město, U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ 75833328 z důvodu zařazení
nového dlouhodobého 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 I. změnu
odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní centrum,
Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824, z důvodu zařazení nového dlouhodobého
majetku.
II. vzala na vědomí

1.2

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 112 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z důvodu úmrtí nájemce pana ***.

4.1

žádost žadatele – manželů *** o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona.

5.1

hospodaření města k 30.09.2019.

6.1

zápis ze zasedání komise pro územní plán a územní rozvoj ze dne 16.10.2019.
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III. pověřila
6.2

starostu jednáním o výkupu nemovitostí dle zápisu.
IV. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (povinný) a SLEZAN
HOLDING a.s., Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, IČ 24229709 (oprávněný) a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390
(investor) na právo umístění stavby „SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km
15,150, realizovaného v rámci stavby D55 5507 Babice – Staré Město, na pozemcích
p. č. 1671/5, p. č. 6018/375, p. č. 6018/524, p. č. 7267/112, p. č. 7267/114 a p. č.
7269/8, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

6.1

zapracovat připomínky komise pro územní plán a územní rozvoj ke studii kluziště do
projektové dokumentace.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

