USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 25.02.2015 v sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město
I. vzalo na vědomí
K bodu 6)

zprávu o rozpracovaných regulačních podmínkách výstavby rodinných domů
v areálu Školního hospodářství.

II. schválilo
K bodu 2)

„Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení“
jako základního statutu pro hospodaření s peněžním fondem FRB v souladu
s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

K bodu 3)

„Zásady č. Z 01/2015 pro poskytování příspěvku na narozené dítě“ v souladu
s ustanovením § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 35 odst.2,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

K bodu 4)

navýšení příspěvku města Staré Město společnosti ČSAD BUS Uherské
Hradiště, a. s., na zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu městské hromadné dopravy pro rok 2015 o částku 35.541 Kč, a to
z důvodu navýšení počtu přepravovaných cestujících v kategorii bezplatná
přeprava seniorů nad 70 let. Celková výše příspěvku města Staré Město pro
rok 2015 činí 269.250 Kč. Zvýšení výdajů na dopravní obslužnost v roce 2015
je řešena rozpočtovým opatřením č. 1/2015 na paragrafu 2221 Provoz veřejné
silniční dopravy.

K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 1/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 650 000 Kč na 133 660 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 114 130 000 Kč na 114 481 000 Kč
- změnu financování ve výši –19 520 000 Kč na –19 179 000 Kč

K bodu 7)
7.2

členství města Staré Město v MAS Staroměstsko, z. s., v souvislosti s novými
Stanovami ze dne 02.10.2014, dle nového občanského zákoníku.

7.3

- změnu obsazení v kontrolním výboru – za dosavadního člena Bc. Karla
Šuranského jmenovat paní Petru Jara Bednaříkovou.
- změnu obsazení v kontrolním výboru – za dosavadního člena pana Martina
Katrňáka jmenovat pana Miroslava Horkého.
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III. delegovalo
K bodu 7)
v souladu s § 84, odst. (2), písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění:

7.1


starostu pana Josefa Bazalu na valné hromady obchodních společností, v nichž má
město majetkovou účast a pověřuje jej zastupováním města v ostatních orgánech
těchto společností:
- Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Masarykova 273, Buchlovice
- mikroregion Staroměstsko, nám. Hrdinů 100, Staré Město
- MAS Staroměstsko, z. s., nám. Hrdinů 100, Staré Město



místostarostu pana Mgr. Martina Zábranského jako zástupce města Staré Město ve
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

Josef Bazala
starosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

