USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 22.09.2014 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 3)

hospodaření města k 31.08.2014.

K bodu 8)
8.3

pracovní verzi „Zastavovací studie areálu ŠH s. r. o. ve Starém Městě“.

II. schválilo

K bodu 4)

převedení schváleného finančního příspěvku GRANT 2014 ve výši 15.000 Kč
na rozpočtový ukazatel 3231 Základní umělecké školy, který je součástí
schváleného rozpočtu města Staré Město na rok 2014, a tím jeho navýšení
ze 45.000 Kč na 60.000 Kč, z důvodu nákupu hudebního nástroje (B-klarinet).

K bodu 5)

zvýšení ročního neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2014
příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní centrum o 200 tis. Kč z důvodu
zvýšených provozních výdajů a neplánovaných oprav v tomto roce, a také
z důvodu nízkého příjmu z tržeb na koupališti způsobeného letošním
nepříznivým letním počasím.

K bodu 6)

rozpočtové opatření č. 4/2014:
- snížení příjmů ze 176 455 000 Kč na 149 261 000 Kč
- snížení výdajů ze 195 115 000 Kč na 168 951 000 Kč
- změnu financování ve výši 18 660 000 Kč na 19 690 000 Kč

K bodu 7)
7.1

zrušení převodu majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda
o výměře cca 3.800 m2, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, společnosti PARDOSA – technik, s. r. o., Dubňany,
Hodonínská 672, IČ 277 39 040, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem stavby
„DEPO Uherské Hradiště 70“ pro Českou poštu, s. p., Praha 1, Politických
vězňů 909/4, který byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Staré
Město dne 25.06.2012 pod bodem II./5.4, z důvodu nerealizace záměru stavby
a neuzavření budoucí kupní smlouvy.

7.2

převod majetku – uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků, které se
nachází pod trvale zastavěnou
dokončenou stavbou protipovodňových
opatření „60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity
koryta, I. etapa“ ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 005 67 884

(prodávající) a Českou republikou, právo hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ 708 90 013 (kupující), za kupní cenu ve
výši 10.865.690 Kč + aktuální sazba DPH platná k datu uskutečnění zdanitelného
plnění.
7.3

bezúplatný převod majetku – uzavření darovací smlouvy na převod pozemků, které
se nachází pod trvale zastavěnou dokončenou stavbou protipovodňových opatření
„60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta, I. etapa“ ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 005 67 884 (dárce) a Českou republikou, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno,
IČ 708 90 013 (obdarovaný).

7.4

výkup nemovitosti – opěrné stěny z prefabrikátů a betonu v délce cca 20 m v lokalitě
náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od
společnosti PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., Kněžpole 218, IČ 276 77 443, za
cenu dle položkového rozpočtu zhotovitele ve výši 296.389 Kč včetně DPH, za
účelem využití jako základ pro zvýšení opěrné zdi u nově budovaného slavnostního
schodiště mezi náměstím Velké Moravy a ulicí Altéře.

7.5

převod majetku – prodej dvousloupové trafostanice T – 64, která se nachází v lokalitě
Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti E.ON
Distribuce a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za cenu dle
znaleckého posudku č. 1438-19/14 ze dne 06.07.2014 vypracovaného Ing. Jiřím
Trávníčkem, Brno, Jílkova 199 ve výši 124.900 Kč + příslušná DPH.

K bodu 8)
8.1

navýšení příspěvku města Zlínskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2015 na
100 Kč na jednoho obyvatele města Staré Město.

8.2

Dodatek č. 44 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy na území měst
Uh. Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne 16.02.1994, ve znění 43 dodatků,
týkající se poskytnutí investičního příspěvku společnosti ČSAD BUS Uherské
Hradiště a. s. na pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku – nového
nízkopodlažního autobusu Low Entry pro MHD Uherské Hradiště. Podíl města Staré
Město činí 179.500 Kč.

III. uložilo
1.

Radě města

8.4

zabývat se závěry z kontrol provedených finančním výborem v roce 2014.

8.5

zabývat se závěry z kontrol provedených kontrolním výborem v roce 2014.

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta
Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

