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 33. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 29.04.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
 zápis z 32. schůze rady města.
 program 33. schůze rady města.
1.2

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré Město,
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (oprávněný) a Správa železnic, státní
organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, (povinný)
na právo umístění stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace,
ul. Tyršova, Staré Město“ na části pozemku p. č. 5206/1 ostatní plocha/dráha
v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, dle přílohy.

1.3

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Staré Město, Finská čtvrť – zpevněné plochy“
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

1.4

záměr na bezúplatný převod majetku – prodej pozemku p. č. 4547/25 ostat.
plocha/silnice o výměře 164 m2 v lokalitě ul. Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1

Vnitřní směrnici č. S 03/2020 o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů.

3.3

mimořádný termín svatebního obřadu v roce 2020, a to 09.05.
II. neschválila

1.1

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře
cca 344 m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře cca 99 m2, vše
v lokalitě ul. Východní 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 I. kole dotačních programů v roce 2020 a individuální dotace v roce
2020:
A.1

Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2020

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 01171844
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou
(účel: provozní náklady klubu)
A.2

50.000 Kč

Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799

15.000 Kč
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zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
(účel: náklady na provoz spolku)
3.2

schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Staré Město v individuální dotaci v roce 2020 žadateli:
B)

Individuální dotace

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů)

1.000 Kč

5.1

schválit rozpočtové opatřeníč. 4/2020
 zvýšení příjmů ze 184.957 tis. Kč na 186.570 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 203.957 tis. Kč na 207.661 tis. Kč
 změnu financování z 19.000 tis. Kč na 21.091 tis. Kč

5.2

schválit „Smlouvu č. O/00…./2020/DOP o poskytnutí dalšího finančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách“, který bude
uzavřen mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 a městem
Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem Kunovice.
Předmětem smlouvy je navýšení finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti v rámci souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice o částku
875.875 Kč z důvodu zmírnění dopadů změny tarifů MHD od 15.12.2019 pro občany
těchto měst s tím, že bude znovu uznáváno občanské časové jízdné (měsíční
a čtvrtletní předplatné pro MHD).
Podíl města Staré Město je stanoven ve výši 15,7 %, tj. navýšení protarifovací ztráty
pro město Staré Město za období 06 až 12/2020 o částku 137.512 Kč.
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město
na § 2292 Dopravní obslužnost. Navýšení finančního příspěvku na poskytování výše
uvedených služeb nebude předmětem rozpočtového opatření, jelikož byla v rozpočtu
města na rok 2020 pro tyto účely alokována částka ve výši 680 tis. Kč.
IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.1

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře
cca 344 m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře cca 99 m 2, vše
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
V. vzala na vědomí

3.1

žádost spolku Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., zastoupeného Antonínem
Poláškem, předsedou, o ukončení dotačního řízení – storno žádosti o poskytnutí
dotace na základě rozhodnutí Programové rady Občanského sdružení “Kunovjan“,
z.s. v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR.
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B)

Individuální dotace

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou spolku
(účel: XXVII. Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“)
- ukončení dotačního řízení – storno žádosti o poskytnutí dotace, zrušení akce
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou spolku
(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)
- ukončení dotačního řízení – storno žádosti o poskytnutí dotace
3.4

informaci ohledně hygienických ochranných opatření k návratu žáků do školy.

4.1

žádost žadatelů pana *** a paní *** o změnu stavby před dokončením na víceúčelový
dům II., Hradišťská 906, Staré Město na pozemku p. č. 4505/17 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1

jednat se společností STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256,
o dlouhodobém pronájmu části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře
cca 300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu zázemí společnosti.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na bezúplatný převod majetku – prodej pozemku p. č. 4547/25 ostat.
plocha/silnice o výměře 164 m2 v lokalitě ul. Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

