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 23. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 13.11.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 23. schůze rady města.

1.1

záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří
o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, na právo
umístění stavby „St. Město, Michalská, Manufact.food,kab. NN“ (kabelové vedení NN)
na pozemku p. č. 4551/53, který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.7

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ulice Velehradské, Staré Město“
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a změny termínu
dokončení díla, dle přílohy.

1.8

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Staré Město, Finská čtvrť – zpevněné plochy“
z důvodu změny termínu dokončení díla zapříčiněné nepřipraveností domovních
kanalizačních přípojek k rodinným domům.

1.9

projektovou dokumentaci „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 1000 ve Starém Městě“.

2.1

studii Malometrážní byty Na Valech č. p. 25 (varianta č. 2 bezbariérový).

5.3

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 2020 těmto příspěvkovým organizacím zřízeným městem Staré
Město:
 Základní škola, Komenského 1720, Staré Město, 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

5.4

vnitřní směrnici S 02/2019 o stravování zaměstnanců.
II. neschválila

1.3

žádost společnosti JUVACYKLO s.r.o., č. p. 180, Sušice o snížení nájemného za
nájem nebytových prostor v budově č. p. 2050, Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště z důvodu, že stavebně technický stav nebytových prostor
v budově nevedl k omezení provozu prodejny.
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III. doporučila zastupitelstvu města
1.4

schválit uzavření kupní smlouvy na převod majetku – prodej částí pozemku p. č.
4498/2 ostat. plocha o celkové výměře 11 m2 v lokalitě ulice Zerzavice ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
Veveří, Brno, IČ 70890013, za cenu stanovenou dlel znaleckého posudku č. 5799149-1/19 soudního znalce Ing. Aleše Janáska ve výši 4.440 Kč, za účelem narovnání
vlastnických vztahů pod částí budovy a oplocením areálu, dle přílohy.

1.6

schválit zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné 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.

5.1

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, Komenského 1720, 686 03
Staré Město, IČ 75022567, o částku 885.133 Kč na pokrytí zvýšených provozních
nákladů v letošním roce vyvolaných investiční činností v budovách školy. Tato částka
bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 11/2019 – změna závazného ukazatele
na § 3113 Základní školy (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).

5.2

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824, o částku
500 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů v letošním roce. Navýšení
finančních prostředků bude zahrnuto do rozpočtového opatření č. 11/2019 jako
změna závazného ukazatele na paragrafu 3412 Sportovní zařízení v majetku
obce (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).

5.5

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů.

5.6

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 2/2019 o místním poplatku
z pobytu.

5.7

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

5.8

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
IV. souhlasí

2.2

s návrhem úpravy rozpracované projektové dokumentace Revitalizace ulice
Hradišťská, Staré Město – sever, týkající se umístění památníků 1. a 2. světové války
a sousoší sv. Jana Nepomuckého.
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3.1

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s přijetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč pro Základní školu, Staré Město, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, od paní Dagmar
Stodůlkové, bytem Máchova 1356, 686 03 Staré Město. Dar je určen na úhradu
nákladů spojených s dopravou dětí na školu v přírodě.
V. požaduje

2.2

seznámit veřejnost s rozpracovanou projektovou dokumentací Revitalizace ulice
Hradišťská, Staré Město – sever, týkající se umístění památníků 1. a 2. světové války
a sousoší sv. Jana Nepomuckého, prostřednictvím Staroměstských novin.
VI. projednala

1.2

žádost MUDr. Pavla Otrusiny, zubní lékař s.r.o., Staré Město, Brněnská 1950,
IČ 29317134, o nájem části pozemku p. č. 240/357 ostat. plocha o výměře 43 m2
v lokalitě ulice Amálie Škráškové – před domem č. p. 1950 – zubní ordinace
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem parkování vozidel.
VII. vzala na vědomí

3.2

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, žádost ředitele příspěvkové organizace Základní školy, Staré
Město, o financování investičních akcí – instalace šatních skříní pro ZŠ č. p. 1720 a
instalace šatních skříní pro ZŠ č. 1000 včetně nákupu šatních skříní.

4.1

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

4.2

žádost žadatele – E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o územní souhlas na stavbu Staré Město, U Sklépka, Tomeček, úprava
DS o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.

4.3

žádost žadatele – Česká telekomunikační infastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská
2681/6, Praha o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.

4.4

žádost žadatele – RAY SERVICE, a.s., IČ 27756203, Huštěnovská č. p. 2022,
Staré Město o ohlášení odstranění dle § 128 stavebního zákona.

4.5

žádost žadatele – pana *** a paní ***, Uherské Hradiště o společný souhlas dle § 96a
stavebního zákona.

4.6

žádost žadatele – Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11 o dodatečné
povolení stavby dle § 129 stavebního zákona.

4.7

žádost žadatele – PEPCO Czech Republic s.r.o., IČ 24294420, Hvězdova 1716/2b,
Praha o stavební povolení dle § 112 stavebního zákona.
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VIII. uložila
1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

předložit analýzu vybudovaných parkovišť na pozemcích města jiných stavebníků a
dořešit majetkoprávní vztahy ke stavbě parkovišťě na pozemku p. č. 240/357 ostat.
plocha o výměře 43 m2 v lokalitě ulice Amálie Škráškové - před domem č. p. 1950.
T: 31.01.2020

1.3

zpracovat návrh opatření k odstranění příčin zatékání do nebytových prostor
v budově č. p. 2050, Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
T: 31.01.2020

1.5

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,
na právo umístění stavby „St. Město, Michalská, Manufact.food,kab. NN“ (kabelové
vedení NN) na pozemku p. č. 4551/53, který je ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

3.2

zajistit zpracování projektové dokumentace stavebních úprav pro dodávku šatních
skříní pro ZŠ 1000.
T: 30.04.2020

2.

Oddělení tajemníka

2.2

zajistit dopracování projektové dokumentace Revitalizace ulice Hradišťská, Staré
Město – sever, týkající se umístění památníků 1. a 2. světové války a sousoší
sv. Jana Nepomuckého.
T: 30.06.2020

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

