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 26. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 15.01.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 26. schůze rady města.

1.1

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 108
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní
***, na dobu určitou – od 01.02.2020 do 31.12.2020 a nájemné ve výši
15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

záměr na pronájem anténního stožáru na budově č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění
a provozování technického zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení
koncových účastníků k síti Internet.

1.4

uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního a biologicky
rozložitelného odpadu na území města Staré Město, z důvodu změny ceny za svoz
a likvidaci komunálního a biologicky rozložitelného odpadu.

1.5

uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu
a zavedení čárových kódů na území města Staré Město z důvodu změny ceny za
svoz a likvidaci tříděného odpadu.

1.6

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 2018/0021/SMM ze dne
26.01.2018, týkající se práva provést stavbu „Bezbariérový chodník a parkoviště
Zerzavice ve Starém Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca
19 m2, části pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o výměře cca 12 m2 a části pozemku
p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře cca 4 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém
Městě, k. ú. Uh Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Uh. Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, IČ 00291471, a městem Staré Město, Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, IČ 00567884, spočívající v prodloužení termínu práva provést stavbu na
dobu určitou do 31.01.2022.

1.7

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. 2018/0014/SMM ze dne 26.01.2018, týkající se práva umístění,
údržby a oprav stavby „Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém
Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca 19 m2, části
pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o výměře cca 12 m2 a části pozemku p. č. 651/11
ostat. plocha o výměře cca 4 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú.
Uh Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, IČ 00291471, a městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
IČ 00567884, spočívající v prodloužení termínu práva odpovídajícího věcnému
břemenu do 31.01.2022, včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním
záměrem.

3.2

rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle zápisu.

5.1

v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 10), ze dne 18.12.2019, rozpočtové opatření
č.12/2019. Předmětem rozpočtového opatření je zařazení nových rozpočtových
položek v rámci upraveného rozpočtu, a to na pol. 4122 – Neinvestiční přijaté
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transfery od krajů. Jedná se o přijaté transfery poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje
na konci roku 2019, které musí být v souladu s § 16 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, prostřednictvím rozpočtového opatření
zapojeny do rozpočtu města.
Rozpočet upravený po provedeném rozpočtovém opatření č. 12/2019:
 zvýšení příjmů z 226 841 tis. Kč na 226 897 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 220 463 tis. Kč na 220 489 tis. Kč
 změnu financování z – 6 378 tis. Kč na – 6 408 tis. Kč
5.2

v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu na výrobu pořadů
a televizních reportáží pro vysílání programu TVS uzavřenou mezi městem
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884,
a provozovatelem programu Regionální televize TVS J. D. Production, s.r.o.,
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939. Smlouva se uzavírá
na dobu 1 roku, platnost smlouvy je od 02.01.2020 do 31.12.2020.

5.4

v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu na výrobu a vysílání
reklamních spotů a jiných reklamních produktů v rozhlasovém vysílání uzavřenou
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, a
společností Radio Čas, s.r.o., se sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava - Plesná,
IČ 25817183. Dodavatel bude průběžně vysílat reklamní spoty a jiné reklamní
produkty k zajištění propagace činnosti města Staré Město v oblasti kulturních
a společenských aktivit a služeb s tím spojených, a to v období od 10.01.2020
do 07.12.2020.

6.1

zvýšení příplatku za vedení řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní
centrum s účinností od 01.02.2020 dle zápisu.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.3

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4556/6 ostatní plocha o výměře
20 m2 a části pozemku p. č. 5236/9 orná půda o výměře 8 m2, vše v lokalitě plavební
komory Kunovský les (U Jezu) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ 70890013, za cenu dle
znaleckého posudku č. 1870-111-2019 ve výši 6.120 Kč, za účelem majetkoprávního
zajištění stavby „Přístaviště Kunovský les“.
III. souhlasí

3.1

s vyúčtováním uznatelných nákladů ve výši 30.000 Kč z poskytnuté účelové dotace
dle veřejnoprávní smlouvy č. 12/2019 určené spolku Cimbálová muzika Bálešáci
v roce 2020 a s uskutečněním kulturní akce „Vánoční koncert“ v náhradním termínu
v prosinci 2020.
IV. stanovila

5.3

poradní skupinu pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2019 a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní závěrce a sdělení svého stanoviska
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zastupitelstvu města ve vztahu ke schvalované účetní závěrce města Staré Město
za rok 2019. Poradní skupina je stanovena v tomto složení:
 Mgr. Martin Zábranský
 Ing. Lenka Pleváková
 Ing. Zdislava Zvardoňová
V. vzala na vědomí
6.2

zprávu o činnosti Městské knihovny Staré Město za rok 2019.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem anténního stožáru na budově č. p. 2015, ul. Bratří
Mrštíků ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění
a provozování technického zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení
koncových účastníků k síti Internet, na úředních deskách.
T: ihned

6.3

zpracovat připomínky z kontrol kontrolního výboru.

T: příští RM

6.4

zpracovat připomínky z kontroly finančního výboru.

T: příští RM

2.

Finančnímu odboru

1.4

zahrnout do rozpočtového opatření č. 1/2020 navýšení částky určené na svoz
komunálních odpadů pro rok 2020.
T: 31.03.2020

1.5

zahrnout do rozpočtového opatření č. 1/2020 navýšení částky určené za svoz
a likvidaci tříděného odpadu pro rok 2020.
T: 31.03.2020

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

