USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaném dne 24.09.2012 v sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město

vzalo na vědomí

I.
K bodu 2)

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3)

hospodaření města k 31.08.2012.

K bodu 7)
7.2

informaci o rozdělení finančních prostředků z programu Grant 2012.
II.

K bodu 4)

schválilo

rozpočtové opatření č. 03/2012 zvýšení příjmů ze 136.246.000 Kč na
137.181.000 Kč, zvýšení výdajů ze 133.677.000 Kč na 134.403.000 Kč,
financování ve výši - 2.569.000 Kč se mění na – 2.778.000 Kč.

K bodu 5)
5.1

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 135/1 ostat. plocha/ostat.
komunikace o výměře 10 m2, který se nachází pod trafostanicí, ul. Za Školou
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za cenu
600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

5.2

převod majetku – výkup pozemků, které se nachází v lokalitě ul. Kostelanská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za
účelem stavby „Cyklostezka ulice Kostelanská Staré Město“:








část pozemku p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca
2 m2 od společnosti REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372
část pozemku p. č. 610/26 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca
35 m2 od společnosti REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372
část pozemku p. č. 610/25 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 191 m2
od společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U
Panelárny 594/6
pozemek p. č. 610/29 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 20 m 2 od
společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U
Panelárny 594/6
část pozemku p. č. 610/30 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 104 m2
od společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, Chválkovice, U
Panelárny 594/6
část pozemku p. č. 610/20 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře cca
110 m2 od paní Ing. Marcely Kulleové, Staré Město, Kostelanská 1722
část pozemku p. č. 717/6 orná půda o výměře cca 60 m2 od společnosti
ZAPA beton, a. s., Praha, Písnice, Vídeňská 495
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část pozemku p. č. 717/5 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 15 m 2 od
společnosti OTR Recycling, s. r. o., Staré Město, Kostelanská 2128

5.3

převod majetku – směnu části pozemku p. č. st. 296/1 zast. plocha a nádvoří o
výměře cca 50 m2, ve vlastnictví pana Oldřicha Svobody, bytem Staré Město,
Sochorcova 762 a slečny Hany Žajdlíkové, bytem Staré Město, Nová čtvrť
1266 za část pozemku p. č. st. 299/1 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště a část
pozemku p. č. 4549/3 ostat. ploch/ostat. komunikace o celkové výměře cca 50
m2, ve vlastnictví města Staré Město, a výkup rodinného domu č. p. 274
s pozemkem p. č. st. 296/1 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 50 m 2, ve
vlastnictví pana Oldřicha Svobody, bytem Staré Město, Sochorcova 762 a
slečny Hany Žajdlíkové, bytem Staré Město, Nová čtvrť 1266, vše v lokalitě ul.
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem záměru
výstavby komunikačního propojení ulice Trávník s ulicí Sées, za cenu dle
znaleckého posudku č. 5330-202/2012 zpracovaného společností VEGA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s., Uh. Hradiště, Hradební 1250 ze dne 05.09.2012
– cena směňovaných pozemků činí 1.000 Kč/m2 a cena rodinného domu činí
450.000 Kč.

K bodu 6)

Zásady č. Z 01/2012 o poskytování příspěvku občanům za účelem podpory
individuální bytové výstavby, a zároveň Obecně závaznou vyhlášku
č. 03/2012, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2000 o příspěvcích na
podporu výstavby dvoupodlažních objektů.

K bodu 7)
7.1

půjčku ZO ČSZ Staré Město ve výši 250.000 Kč, s dobou splatnosti
63 měsíců, s 4% úrokovou sazbou na odkoupení pozemku pod budovou č. p.
89, ul. Hradišťská ve Starém Městě, jehož vlastníkem je v současné době
Pozemkový fond ČR.

7.3

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název ulice „Tönisvorst“ (od
ulice Huštěnovská kolmo na ulici Alšova, Úprkova).

7.5

předání vybraného movitého majetku k hospodaření zřízené příspěvkové
organizaci Sportovní a kulturní centrum z důvodu rozšíření její činnosti o
provozování bowlingu a přilehlých prostor od 01.10.2012.

III.
7.4

revokovalo

část usnesení z 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město
ze dne 18.07.2012, v článku I, k bodu 3), odstavec první - v souladu s § 85,
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o ručení
s Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054, za závazky Římskokatolické farnosti
Staré Město u Uherského Hradiště, IČ: 46257934, vůči Komerční bance,
a. s., které vyplývají ze Smlouvy o poskytnutí dlouhodobého investičního
úvěru ve výši 15.000.000 Kč na dostavbu kostela Sv. Ducha ve Starém Městě
a odstavec třetí - Smlouvu o smlouvě budoucí ve smyslu ustanovení § 50 a)
Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění mezi městem Staré
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Město a Římskokatolickou farností Staré Město u Uh. Hradiště IČ: 46257934,
která upřesňuje základní principy ručení.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

Ing. Ladislav Vaněk
předseda návrhové komise

