USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 16.12.2013 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 30.11.2013.

K bodu 12)
12.2

zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok 2013.

12.3

zprávu finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2013.

12.4

termíny jednání zastupitelstva a rady města v roce 2014.
II. schválilo

K bodu 4)

příspěvek zřizovatele ve výši 50 tis. Kč příspěvkové organizaci SVČ
Klubko Staré Město, z důvodu projektové přípravy projektu „Ekoeventcentrum
– Veligrad“, který se bude realizovat v r. 2014.

K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 5/2013
- snížení příjmů ze 151 810 000 Kč na 104 911 000 Kč
- snížení výdajů ze 147 920 000 Kč na 95 556 000 Kč
- změnu financování ve výši –3 890 000 Kč na –9 355 000 Kč

K bodu 6)

rozpočet města na rok 2014, příjmy ve výši 160 471 tis. Kč,
výdaje ve výši 174 278 tis. Kč, financování ve výši 13 807 tis. Kč.

K bodu 7)

rozpočtový výhled města Staré Město na období 2015 – 2016.

K bodu 8)

smlouvu o úvěru ve výši 20 mil. Kč od poskytovatele úvěru Česká spořitelna,
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, která byla
vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení na dodavatele veřejné
zakázky.

K bodu 9)

smlouvu o poskytnutí půjčky společnosti Školní hospodářství s. r. o. ve výši
4.000.000 Kč na zajištění provozních výdajů se splatností do 30.11.2014.

K bodu 10)

finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Staré Město na stavbu nového
kostela Svatého Ducha v roce 2014 ve výši 2.500.000 Kč.
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K bodu 11)
11.1

převod majetku – výkup části pozemku p. č. 3582/21 ost. plocha o výměře cca
60 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků:
společnosti AMBRA UH s. r. o., Uh. Hradiště, Šafaříkova 492
manželů paní Ingrid Balázsové a pana Vladimíra Balázse,
společně bytem Staré Město, Nádražní 556
paní Hany Berkové, bytem Uherské Hradiště, Jindřicha Průchy 310
pana Jiřího Kotka, bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Svatopluka Křiváka, bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Josefa Pochylého, bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Jaroslava Škodíka, bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Pavla Štursy, bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Bohumíra Valeny, bytem Staré Město, Nádražní 556
paní Vlasty Vojtkové, bytem Staré Město, Nádražní 556
manželů paní Jaromíry Vránové a pana Františka Vrány,
společně bytem Staré Město, Nádražní 556
paní Evy Zapletalové, bytem Staré Město, Nádražní 423
za účelem stavby „Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě“,
za cenu 100 Kč/m2.

11.2

převod majetku – směnu části pozemku p. č. 7161 ostat. plocha/manipulační
plocha o výměře cca 175 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti HP IZOL Napajedla,
s. r. o, Napajedla, 2. května 1576, IČ 25500520, za část pozemku p. č.
3582/22 ostat. plocha/ostat. komunikace, část pozemku p. č. 5175/1 ostat.
plocha/ostat. komunikace a část pozemku p. č. 5175/2 ostat. plocha/ostat.
komunikace o celkové výměře cca 205 m2, vše v lokalitě ul. Nádražní ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré
Město, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům.
Rozdíl ve výměře bude dořešen finančním vyrovnáním společností HP IZOL
Napajedla ve výši 300 Kč/m2.

11.3

majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou „Bezbariérový
chodník na ulici Velkomoravské ve Starém Městě“ k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město a Zlínským krajem.
Zlínský kraj převede do vlastnictví města Staré Město pozemky v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště:













p. č. 4529/120 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 43 m2
p. č. 4547/49 ostat. plocha/zeleň o výměře 1 m2
p. č. 4547/50 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 1 m2
p. č. 4547/51 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 5 m2
p. č. 4547/52 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 39 m2
p. č. 4547/53 ostat. plocha/zeleň o výměře 3 m2
p. č. 4547/54 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 2 m2
p. č. 4547/55 ostat. plocha/zeleň o výměře 2 m2
p. č. 4547/56 ostat. plocha/zeleň o výměře 2 m2
p. č. 4547/57 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 3 m2
p. č. 4547/58 ostat. plocha/zeleň o výměře 1 m2
p. č. 4547/597 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 4 m2
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Město Staré Město převede do vlastnictví Zlínského kraje tyto pozemky:





11.4

p. č. 4546/56 ostat. plocha/silnice o výměře 58 m2
p. č. 4551/29 ostat. plocha/silnice o výměře 146 m2
p. č. 4547/62 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 12 m2
p. č. 4547/23 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 66 m2
část pozemku p. č. 4560/9 vodní plocha/přírodní tok o výměře 150 m2

odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne
22.05.2003 uzavřené mezi městem Staré Město – prodávající a panem
Richardem Svobodou, bytem Staré Město, Brněnská 947 – kupující, na
převod majetku – prodej pozemku p. č. 6355 ost. plocha o výměře 194 m2.
Kupní cena za pozemek bude panu Richardu Svobodovi vrácena ve výši
116.400 Kč za pozemek a 2.134 Kč za vyhotovení GP.

K bodu 12)
12.1

Dohodu o společném postupu při přípravě a realizaci Generelu dopravy
souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.
III. zrušilo

K bodu 11)
11.1

převod majetku – výkup části pozemku p. č. 3582/21 ost. plocha o výměře cca
60 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků, který byl schválen na 16. zasedání dne
28.6.2010 pod bodem II./6.6, za cenu 100 Kč/m2, za účelem stavby „Dopravní
terminál ve Starém Městě“, z důvodu změny vlastníků pozemku a názvu
stavby.
IV. neschválila

12.5

návrh na změnu obsazení kontrolního výboru.
V. uložilo

Radě města
K bodu 12)
12.1

připravit zadávací podmínky Generelu dopravy

12.2

řešit připomínky kontrolního výboru u kontrol provedených v roce 2013,
v bodech č. 3, 6 a 7.

12.3

řešit připomínky finančního výboru u kontrol provedených v roce 2013, v bodě
č. 10.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta
Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

