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 36. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 24.06.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila



zápis z 35. schůze rady města.
program 36. schůze rady města.

1.2

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, U Baraňáku, Pálka, Lorenc, kab. NN“ (kabelové vedení
NN) na pozemku p. č. 5270/1, který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.1

schválit návrh nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Huštěnovice, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
Staré Město, IČ 00567884, zpracovaný společností GB – geodezie, spol. s r.o.,
Tuřanka 92b, Brno, dle přílohy.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 5/2020:
 zvýšení příjmů z 186.570 tis. Kč na 188.302 tis. Kč
 snížení výdajů z 207.661 tis. Kč na 205.745 tis. Kč
 změnu financování z 21.091 tis. Kč na 17.443 tis. Kč
III. vzala na vědomí

4.1

žádost žadatelky paní *** o dodatečné povolení stavby dle § 129 stavebního zákona
na dočasné terénní úpravy - navrstvení suti na pozemcích p. č. 222/1, 222/2, 225/1,
7341, 7371, 7374, 7373, 7372, 7375 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

5.1

hospodaření města k 31.05.2020.
IV. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.2

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, U Baraňáku, Pálka, Lorenc, kab. NN“ (kabelové
vedení NN) na pozemku p. č. 5270/1, který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

