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USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaném dne 26.09.2011 v sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město
I. vzalo na vědomí
K bodu 2)

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3)

hospodaření města k 31.07.2011

K bodu 6)
6.2

zprávu o situaci ve Školním hospodářství, s. r. o.
II. schválilo

K bodu 4)

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2011 – příjmy se snižují
z 106.634.000 Kč na 106.410.000 Kč, výdaje se snižují z 125.112.000 Kč na
124.533.000 Kč, financování se snižuje z 18.478.000 Kč na 18.123.000 Kč.

K bodu 5)
5.1

převod majetku – směnu části pozemku p. č. 6044/642 orná půda o výměře
119 m2 a části pozemku p. č. 6044/30 ost. plocha o výměře 144 m2, vše ve
vlastnictví Ing. Jiřího Křena – TRADIX za část pozemku p. č. 6053/198
ostat.pl./ostat.komunikace o výměře 409 m2 ve vlastnictví města Staré Město,
vše v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem zřízení parkovacích stání u areálu půjčovny
elektrostřediska firmy.
Cena směňovaných pozemků byla stanovena dohodou a činí 300 Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, který činí 146 m 2 zaplatí
Ing. Jiří Křen – TRADIX, Staré Město městu Staré Město 43.800 Kč (300
Kč/m2).

5.2

převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 2390/5 zast. plocha a nádvoří o
výměře 2 m2 v lokalitě areálu Dolina Staré Město, a. s. ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti TOV, a. s., Břeclav, Sady 28. října 15,
za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů.

5.3

převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1607/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 123 m2 v lokalitě areálu Dolina Staré Město, a. s. ve Starém Městě –
pod budovou sýpky ve vlastnictví společnosti DARSHAN, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, společnosti DARSHAN, s. r. o., Uh. Hradiště, Luční 115, za cenu
600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů.

5.4

smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek –
převod pozemku p. č. 4560/8 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 17 m2,
který se nachází v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Staré
Město.
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5.5

smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami –
převod pozemku p. č. 4560/113 ostat. plocha/zeleň o výměře 9 m2, který se
nachází v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Staré
Město.

K bodu 6)
6.1

vstup města Staré Město do Sdružení místních samospráv České republiky se
sídlem Zlín – Prštné, Nábřeží 599 od 01.01.2012.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

Ing. Ladislav Vaněk
předseda návrhové komise

