Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
ze 45. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 10.11.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila



zápis ze 44. schůze rady města.
program 45. schůze rady města.

1.1

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky v DPS,
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, žadatelům dle
zápisu, na dobu určitou – od 01.01.2021 do 30.06.2021 a nájemné ve výši 15,23
Kč/m2/měsíc.
výši nájemného v bytových jednotkách DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě
od 01.07.2021 ve výši 18 Kč/m2/měsíc (zvýšené nájemné o 20 % dle § 2249 NOZ).

1.2

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě
s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, žadatelům dle zápisu, na dobu určitou – od 01.01.2021 do 30.06.2021
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.
výši nájemného ve všech bytech v domě s pečovatelskou službou, Velehradská
1707 ve Starém Městě od 01.07.2021 ve výši 18 Kč/m2/měsíc (zvýšené nájemné o
20 % dle § 2249 NOZ).

1.3

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě č. p.
25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na
dobu určitou od 01.01.2021 do 31.03.2021 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí,
nejdéle však do 31.12.2021.

1.4

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č.
71/1 ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, od 01.12.2020 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem
předzahrádky s podmínkou, že na pozemku nebude vybudována žádná stavba.

1.5

výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce kinozařízení – lepička pásková
(23/97), redukce – 10 ks, karusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks
a kabinové okno, Městským kinům Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Uh.
Hradiště, nám. Míru 951, IČ 00836265, na dobu určitou od 01.01.2020 do
31.12.2022, za účelem užívání pro potřeby Městských kin Uherské Hradiště.

1.6

výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce domu č. p. 644 se stavební
parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Moravskému zemskému muzeu, Brno, Zelný
trh 6, IČ 00094862, na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021, za účelem
technické základny staroměstských archeologických výzkumů.

1.8

záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, spočívající
v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v
rámci stavby „St. Město, Jezuitská, Slov. muzeum, kab. NN“, strpět umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN (délka cca 19 m), na
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pozemku p. č. 4546/4, 7309 a 98/1 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.
1.10

projektovou dokumentaci „Staré Město, Tyršova ulice – oprava a rekonstrukce
komunikace“ a “VO Staré Město, ul. Tyršova-Rekonstrukce“.

2.2

žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, 6. výzva MAS
Staroměstsko, z.s. na projekt Revitalizace ulice Tyršova.

3.1

veřejnoprávní smlouvu o přenosu působnosti k projednávání přestupků mezi městem
Staré Město zastoupené starostou Josefem Bazalou, se sídlem nám. Hrdinů 100,
PSČ 686 03 Staré Město, IČ 00567884 a městem Uherské Hradiště zastoupené
starostou Ing. Stanislavem Blahou, se sídlem Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471.

5.1

v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu
odpisového plánu na rok 2020 (IV. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567, z důvodu zařazení nového
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (učební pomůcky, licence).

5.2

v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
odpisové plány majetku na rok 2021 těmto příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Staré Město:







5.4

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ 75022541
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ 75022559
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824
SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75833328

v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 10), ze dne 18.12.2019, rozpočtové opatření
č. 9/2020:
 zvýšení příjmů ze 181 108 tis. Kč na 181 310 tis. Kč
 snížení výdajů ze 195 899 tis. Kč na 195 825 tis. Kč
 změnu financování z 14 791 tis. Kč na 14 515 tis. Kč
II. neschválila

1.11

uzavření smlouvy mezi městem Staré Město a společností REMA Systém, a.s.
o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů.
III. doporučila zastupitelstvu města

5.3

schválit na základě žádosti p. Vítězslavy Černé, ředitelky příspěvkové organizace
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, okres Uherské
Hradiště, IČ 75022559, provedení rozvodů internetové sítě v KMŠ, zařazení této
investiční akce do rozpočtu města ještě v letošním roce, a zároveň snížení
neinvestičního příspěvku zřizovatele za r. 2020 o částku 70.000 Kč.
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IV. udělila
1.9

souhlas příspěvkové organizaci Technické služby Staré Město, příspěvková
organizace, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 09487930, na koupi
závodu od společnosti SLUŽBY SM, s.r.o. se sídlem Staré Město, Za Špicí 1798,
IČ 60731176, za cenu 5.033 000 Kč bez DPH.
V. stanovila

2.1

podle § 102 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností - Vnitřní směrnice č. S 07/2020.

VI. požaduje
5.5

k odpisu nedobytných pohledávek z udělených pokut za přestupky uložené
v přestupkovém řízení v období let 2012-2014 zpracovat důvodovou zprávu dle
zápisu.

5.6

k odpisu nedobytných pohledávek z udělených blokových pokut vystavených
Městskou policií Staré Město v období let 2011-2012 zpracovat důvodovou zprávu dle
zápisu.
VII. vzala na vědomí

2.2

finanční spoluúčast na projektu Revitalizace ulice Tyršova ve výši nejméně
426.985,73 Kč.

4.1

žádost žadatele pana *** o územní řízení dle § 86 stavebního zákona na oplocení a 2
vjezdové brány na parc. č. 6064/254, 6064/32 a 6064/247 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.

4.2

žádost žadatelů pana *** o územní souhlas
dle § 96 stavebního zákona
na odstavnou plochu na parc. č. 5212/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště
(ulice Alšova).

4.3

žádost žadatele TC Staré Město s.r.o. , IČ 29197121 ul. Salašská 2182, Staré Město
o společné řízení dle § 94 stavebního zákona na stavbu „Nafukovací hala TC Staré
Město a přípojka plynu“ na pozemcích parc. č. 2414/1 a 2414/17 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.
VIII. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.7

zpracovat širší majetkoprávní vztahy pozemků podél silnice I/55 v úseku od Baťova
kanálu po konec katastru směrem do Uherského Hradiště.
T: příští rada města

1.8

zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400,
spočívající v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Jezuitská, Slov. muzeum, kab. NN“, strpět
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN (délka
cca 19 m), na pozemku p. č. 4546/4, 7309 a 98/1 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
4
2.

Finančnímu odboru

5.3

zařadit změny týkající se financování nových rozvodů internetové sítě v příspěvkové
organizace Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, okres
Uherské Hradiště, IČ 75022559 do rozpočtového opatření č. 10/2020.

5.5

předložit přehled veškerých pohledávek města Staré Město v samostatné i přenesené
působnosti k 31.12.2020 dle zápisu.
T: 31.03.2021

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

