USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 25.03.2013 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 9)
9.1

možnost, že vlastní podíl spolufinancování na akci „Modernizace azylového
domu svatého Vincence ve Starém Městě“ se dle podmínek Výzvy, může
v budoucím rozhodnutí zvýšit, v krajním případě až na 50 % z celkových
výdajů, tj. 6.502.207 Kč.

9.4

informace o společnosti Školní hospodářství, s. r. o.

9.5

zprávu o přijatých stížnostech a peticích v roce 2012.

9.6

stanoviska rady města a vedoucích odborů městského úřadu ke zprávám
z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem v roce 2012 a
provedená opatření považuje za dostatečná.

9.7

plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2013.
II.

schválilo

K bodu 3)

hospodaření a závěrečný účet města za rok 2012.

K bodu 4)

roční účetní závěrku města za rok 2012.

K bodu 5)

změnu rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 01/2013 – zvýšení výdajů ze
143.381.000 Kč na 143.865.000 Kč, financování ve výši - 4.871.000 Kč se
mění na - 4.387.000 Kč.

K bodu 6)

půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle platných zásad č. Z 02/2012 těmto
žadatelům:
1. Zdeněk Pavlíček, Staré Město, Spojovací 1616
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Spojovací 1616
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce:
437/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 90.000 Kč
2. Václav Kotačka, Staré Město, Michalská 1758
Pro nemovitost:
byt ve Starém Městě, Michalská 1758
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 438/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 55.000 Kč
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3. Martin Vlček, Staré Město, Velehradská 1519
Pro nemovitost:
byt ve Starém Městě, Velehradská 1519
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 439/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 65.000 Kč
4. Ivan Krejčiřík, Staré Město, Na Hradbách 1581
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Na Hradbách 1581
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 440/2013
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 100.000 Kč
K bodu 7)
7.2

převod majetku - prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda a části
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové výměře cca 10 m2, vše v lokalitě
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ing.
Vladimíru Hradskému, bytem Staré Město, Salašská 1828, za cenu 100,00 Kč
/m2 + podíl na studii a projektové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž.
Podmínky převodu pozemků pro stavbu garáží byly schváleny na 15.
zasedání Městského zastupitelstva ve Starém Městě dne 12.10.2000 pod
bodem II./4.5.

7.3

převod majetku – prodej částí pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha/ostat.
komunikace o celkové výměře 3 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, slečně Marii Chlachulové, bytem Staré Město,
Za Špicí 142, za cenu 300 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívanému pozemku.

7.4

převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1240/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 30 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Ing. Vojtěchu Štulírovi, bytem Staré Město, Tovární 1119, za
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému
pozemku.

7.5

převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1237/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 63 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, manželům panu Vladimíru Pavlicovi a paní Anně Pavlicové, bytem
Staré Město, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

7.6

převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1203/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, paní Marii Dolákové, bytem Staré Město, Janáčkova 1678, panu
Antonínu Pavlicovi, bytem Staré Město, Svatoplukova 1195 a panu Vladimíru
Pavlicovi, bytem Staré Město, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

7.7

převod majetku – prodej pozemku p. č. 5199/1 zahrada o výměře 34 m2
v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
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manželům panu Ing. Pavlu Pluhařovi a paní Ing. Aleně Pluhařové, bytem
Staré Město, Sochorcova 808, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

K bodu 8)
8.1

8.2

finanční příspěvky organizacím a spolkům na jejich činnost v roce 2013 takto:
v Kč
Soubor písní a tanců Dolina
zastoupena vedoucím souboru Ing. Alešem Radou

60.000

Jednota Orel Staré Město
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou

70.000

Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s.
zastoupen předsedou Ing. Petrem Strakou

95.000

Šachový klub Staré Město
zastoupen předsedou Ing. Romanem Omelkou

100.000

TJ JISKRA Staré Město
zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem

90.000

finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Staré Město pro rok 2013 na
stavbu kostela Ducha svatého ve výši 2.500.000 Kč.

K bodu 9)
9.1

přípravu a financování realizace projektu „Modernizace azylového domu
svatého Vincence ve Starém Městě“ v letech 2013 – 2015 v celkové výši
13.004.413 Kč.
vlastní podíl spolufinancování celkem ve výši 3.901.324 Kč. V jednotlivých
letech bude mít Město Staré Město v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky: v roce 2014 – 2.701.324 Kč a v roce 2015 – 1.200.000 Kč.
výdaje na průběžné financování projektu „Modernizace azylového domu
svatého Vincence ve Starém Městě“ před úhradou části dotace ve výši: v roce
2014 – 6.303.089 Kč a v roce 2015 – 2.800.000 Kč.
financování provozních výdajů souvisejících s údržbou a správou vybudované
investice „Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě“
po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukončení projektu v plánované výši:
rok 2015 – 2.165.000 Kč, rok 2016 – 2.165.000 Kč, rok 2017 – 2.165.000 Kč,
rok 2018 – 2.465.000 Kč, rok 2019 – 2.165.000 Kč, rok 2020 – 2.165.000 Kč.
Tyto výdaje budou pokryty z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a
plateb uživatelů.

9.2

financování realizace projektu „Event centrum u Památníku Velké Moravy“ ve
Starém Městě v letech 2013 – 2015 v celkové výši 21.729.360 Kč, z toho
způsobilé výdaje 21.309.360 Kč, nezpůsobilé výdaje 420.000 Kč.
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vlastní podíl spolufinancování způsobilých výdajů celkem ve výši 12.785.616
Kč. V jednotlivých letech bude mít Město Staré Město v rozpočtu města
vyčleněny finanční prostředky: v roce 2013 – 2.520.000 Kč, v roce 2014 –
8.880.000 Kč a v roce 2015 – 1.385.616 Kč.
financování nezpůsobilých výdajů projektu „Event centrum u Památníku Velké
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 – 2015 ve výši 420.000 Kč.
výdaje na průběžné financování projektu „Event centrum u Památníku Velké
Moravy“ ve Starém Městě před úhradou části dotace ve výši: v roce 2013 –
1.680.000 Kč, v roce 2014 – 5.920.000 Kč a v roce 2015 – 923.744 Kč.
financování provozních výdajů města souvisejících s údržbou a správou
vybudované investice „Event centrum u Památníku Velké Moravy“ po dobu
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukončení projektu v plánované výši: rok 2015
– 100.000 Kč, rok 2016 – 100.000 Kč, rok 2017 – 100.000 Kč, rok 2018 –
1.300.000 Kč, rok 2019 – 100.000 Kč, rok 2020 – 100.000 Kč. Tyto výdaje
budou pokryty z pronájmů „Event centrum u Památníku Velké Moravy“, za
tímto účelem bude zpracován ceník nájmů a služeb.

III.

zrušilo

K bodu 7)
7.1

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda a části
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové výměře cca 10 m2, vše v lokalitě
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Petru
Hradskému, bytem Hrušovany u Brna, Červené vrchy 718 (dříve Staré Město,
Salašská 1828), za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na studii a projektové
dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, který byl schválen na 15. zasedání
Městského zastupitelstva ve Starém Městě dne 12.10.2000 pod bodem II./4.5.

K bodu 9)
9.2

usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město ze dne 18.07.2012
pod bodem 5 a ze 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město ze dne
17.12.2012 bod bodem 10.1 z důvodu změny podmínek dotačního programu
projektu „Event centrum u Památníku Velké Moravy“.

IV.

zvolilo

K bodu 9)
9.3

v souladu s ustanovením § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, do funkce
přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období od
29.05.2013 do 29.05.2017 paní Věru Peterkovou, paní Janu Kuřímskou, paní
Jarmilu Martínkovou, paní Janu Kolářovou, paní Moniku Hořákovou, paní
Danu Nožičkovou a pana Jiřího Horsáka.
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V.

-

neschválilo

návrh připravit změnu jednacího řádu zastupitelstva města ve smyslu zaznamenání
jmenovitého hlasování členů zastupitelstva města do zápisu ze zasedání.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

