USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 27.06.2016 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 30.04.2016.

K bodu 8)

žádost pana Martina Prášila o zařazení pozemku p.č. 233/112 ostatní plocha
v k.ú. Staré Město u Uh. Hradiště do zastavitelných ploch při nejbližší plánované
aktualizaci či změně územně plánovací dokumentace města Staré Město, možná
změna územního plánu města bude prověřena v rámci Zprávy o uplatňování
územního plánu, která bude zpracována v letošním roce.

K bodu 11)
11.2

Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství Staré Město, s. r. o., za
rok 2015.

11.3

závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě za rok 2015.

11.4

závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro
regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2015.

11.5

závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2015.
II. schválilo

K bodu 4)

na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Křesťanská mateřská škola,
Za Radnicí 1823,686 03 Staré Město, lČ 75022559 změnu závazného ukazatele
u této příspěvkové organizace města - přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtového ukazatele - neinvestičního příspěvku zřizovatele (na
paragrafu 3111 Mateřské školy) ve výši 50.000,- Kč z položky 5331 Neinvestiční
příspěvky zřízeným PO - 50.000,- Kč na položku 6351lnvestiční transfery zřízeným
PO+ 50.000,- Kč.

K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 3/2016:
-

zvýšení příjmů ze 131 251 000 Kč na 152 295 000 Kč
zvýšení výdajů ze 167 441 000 Kč na 170 615 000 Kč
změnu financování ve výši 36 190 000 Kč na 18 320 000 Kč

K bodu 6)
6.1

převod majetku – směnu části pozemku p. č. 120/3 zahrada o výměře 1 m2 ve
vlastnictví paní Mgr. Marie Smělíkové, bytem Staré Město, Velkomoravská 1310,
za část pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 7 m2 ve vlastnictví
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města Staré Město, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických
vztahů k užívanému pozemku.
6.2

převod majetku – směnu části pozemku p. č. st. 1121/2 zast. plocha/objekt bydlení
o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Milana Maňáska, bytem Staré Město,
Velkomoravská 229, za části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře
27 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

6.3

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře
23 m2 v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Romanu Zdeborovi, bytem Staré Město, Velkomoravská 346, za
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

6.4

uzavření darovací smlouvy mezi městem Staré Město, Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, IČ 567884 (dárce) a Římskokatolickou farností Staré Město u Uh.
Hradiště, Staré Město, náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934 (obdarovaný), na základě
smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne 24.11.2000. Předmětem smlouvy je
darování pozemku p. č. 7243 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 948 m2, který se
nachází pod kostelem Svatého Ducha v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

6.5

převod majetku – výkup:


části pozemku p. č. st. 272/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
vlastník: Antonín Mléčka, Staré Město, Tyršova 1861



části pozemku p. č. st. 2582 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
vlastník: Antonín Popelka, Staré Město, Za Špicí 147 a
Irena Popelková, Staré Město, Za Špicí 147
vše v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou „CHODNÍK
ULICE ZA ŠPICÍ STARÉ MĚSTO“.
převod majetku – výkup:

6.6


části pozemku p. č. st. 49/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
vlastník: Miroslav Omelka, Staré Město, Svatovítská 49



části pozemku p. č. st. 49/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
vlastník: Antonín Vlček, Staré Město, Svatovítská 1856



části pozemku p. č. st. 49/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2
vlastník: Pavel Vlček, Staré Město, Svatovítská 1855
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části pozemku p. č. st. 48 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2
vlastník: Ing. Jiří Hejda, Staré Město, Svatovítská 48
Bronislava Hejdová, Staré Město, Svatovítská 48



části pozemku p. č. st. 47/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
vlastník: Hana Kovářová, Staré Město, Svatovítská 47



části pozemku p. č. st. 47/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2
vlastník: SJM Josef Kolacia a Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovítská 340



části pozemku p. č. st. 1284 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
vlastník: Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovítská 340



části pozemku p. č. st. 1719 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
vlastník: Ing. Josef Blaha, Staré Město, Svatovítská 1543



části pozemku p. č. st. 1720 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
vlastník: Jana Smejkalová, Staré Město, Svatovítská 377



části pozemku p. č. st. 1461 zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2
vlastník: Mgr. Alena Sádlová, Staré Město, Svatovítská 1533
vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod
stavbou „REVITALIZACE ULICE SVATOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“.

6.7

majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 2494/2 ostatní plocha /manipulační
plocha o výměře 345 m2, který se nachází v lokalitě ulice Velehradská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město a Zlínským
krajem, Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320, právo hospodaření se svěřeným
majetkem kraje Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Staré Město,
Velehradská 1527, za cenu 200 Kč/m2, za účelem vybudování infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů – umístění místní komunikace.

6.8

uplatnění předkupního práva toliko k té části stavby č. p. 989, která je ve vlastnictví
pana Martina Cetkovského, bytem Staré Město, Nová čtvrť 1225, a nachází se na
pozemku p. č. st. 1538/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 15 m2.

6.10

převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o výměře
395 m2 a zemědělské stavby na pozemku p. č . st. 1636 v areálu Školního
hospodářství ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad,
Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za cenu 237.000 Kč – dle
znaleckého posudku č. 6023/105/2016 ze dne 21.06.2016 vypracovaného Ing.
Lubomírem Kostkou, za účelem realizace bytové výstavby v této lokalitě.
převod majetku – výkup pozemku p. č. p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha
o výměře 50 m2 v areálu Školního hospodářství ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774,
za cenu 12.500 Kč – dle znaleckého posudku č. 6024/106/2016 ze dne 22.06.2016
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vypracovaného Ing. Lubomírem Kostkou, za účelem realizace bytové výstavby
v této lokalitě.
K bodu 7)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

K bodu 9)

2. kolo dotačních programů v roce 2016
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2016“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2016“
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré
Město

10.)

v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou
vyhlášku č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města.

K bodu 11.1) v souladu se Zásadami Z 01/2012 příspěvek za účelem podpory individuální
bytové výstavby ve výši 100.000,- Kč panu Josefu Tichému, bytem Babice 599 na
novostavbu rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí a komunikačního
připojení, Staré Město, Hradišťská 2200.

III. neschválilo
K bodu 6)
6.9

převod majetku – prodej pozemku p. č. 241/5 ovocný sad o výměře 4.704 m2
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Evě
Slámové, bytem Staré Město, Amálie Škráškové 1034, za účelem zahrady.

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

Josef Bazala
starosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

