USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 31.03.2014 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 9)
9.3

zprávu o přijatých stížnostech a peticích v roce 2013.

9.4

stanoviska rady města a odborů městského úřadu ke zprávám z kontrol
provedených finančním a kontrolním výborem v roce 2013 a provedená
opatření považuje za dostatečná.

9.5

plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2014.

II. schválilo

K bodu 3)

závěrečný účet města Staré Město za rok 2013.

K bodu 4)

účetní závěrku města Staré Město za rok 2013 v souladu s vnitřní směrnicí
S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, dle přiloženého
Protokolu o schvalování účetní závěrky.

K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 2/2014:
- zvýšení příjmů ze 160 471 000 Kč na 161 194 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 174 862 000 Kč na 175 684 000 Kč
- financování ve výši 14 391 000 Kč se zvyšuje na 14 490 000 Kč

K bodu 6)

půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle platných Zásad č. Z 02/2012 těmto
žadatelům:
1. Ing. Adéla Hrabcová, Staré Město, Obilní čtvrť 321
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Obilní čtvrť 321
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 441/2014
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 200.000 Kč
2. Jana Bilavčíková, Staré Město, Klukova 60
Pro nemovitost:
RD ve Starém Městě, Klukova 60
Jištění:
1 ručitel
Číslo smlouvy o půjčce: 442/2014
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas s půjčkou 150.000 Kč
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K bodu 7)
7.1

převod majetku – výkup pozemku p. č. 715/1 orná půda o výměře 659 m2
v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, za účelem stavby „Cyklostezka ulice Kostelanská Staré Město“,
za cenu 250 Kč/m2.

7.2

převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/567 orná půda o výměře 449 m2
panu Michalu Ryškovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2049, za cenu
600 Kč/m2, za účelem stavby montované haly pro komerční účely.

K bodu 8)

finanční příspěvky organizacím a spolkům na jejich činnost v roce 2014 takto:
Soubor písní a tanců Dolina, o. s.
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím souboru

60.000 Kč

Orel jednota Staré Město
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou

70.000 Kč

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

95.000 Kč

Šachový klub Staré Město
zastoupen Milanem Rachůnkem, předsedou ŠK

100.000 Kč

JISKRA Staré Město
zastoupena Pavlem Vlčkem, předsedou

90.000 Kč

K bodu 9)
9.1

smlouvu o nájmu se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková
organizace, Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, IČ 000 92 126, na nájem
části pozemku p. č. 97/2 ostatní plocha o výměře cca 3.027 m2, části pozemku
p. č. 97/3 ostatní plocha o výměře cca 66 m2 a části pozemku p. č. 97/4 ostatní
plocha o výměře cca 333 m2, vše v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví Zlínského
kraje a ve správě příspěvkové organizace Slovácké muzeum, se sídlem
v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, na dobu určitou – do 31.12.2024,
a nájemné ve výši 7,00 Kč/m2 a rok, za účelem umístění stavby „ROZCESTÍ
VELKÉ MORAVY“.

9.2

Smlouvu o společném postupu zadavatelů při realizaci projektu „Komplexní
odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ se
Zlínským krajem, společnostmi BENT HOLDING a. s. Zlín, ČSAD Vsetín a. s.,
KRODOS SERVIS a. s. Kroměříž a ostatními městy (partnery).

III. souhlasilo

K bodu 3)

s celoročním hospodařením města Staré Město za rok 2013, a to bez výhrad.
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IV. zrušilo

K bodu 9)
9.1

smlouvu o nájmu se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková
organizace, Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, IČ 000 92 126, na nájem
části pozemku p. č. 97/2 ostatní plocha o výměře 2.680 m2, části pozemku
p. č. 97/3 ostatní plocha o výměře 36 m2 a části pozemku p. č. 97/4 ostatní
plocha o výměře 332 m2, vše v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví Zlínského
kraje a ve správě příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, od 01.02.2014 na dobu určitou – do 31.12.2024, a nájemné ve výši
7,00 Kč/m2 a rok, za účelem umístění stavby „ROZCESTÍ VELKÉ MORAVY“,
která byla schválena na 18. zasedání Zastupitelstva města Staré Město dne
23.09.2013, pod bodem II./7.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

