USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 27.06.2022 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila



zápis ze 79. schůze rady města.
program 80. schůze rady města.

1.3

navýšení ceny za předrcení, třídění a recyklaci asfaltového materiálu v areálu
bývalého Školního hospodářství podle skutečnosti.

2.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Kluziště včetně zázemí ve sportovním
areálu Širůch ve Starém Městě.

5.3

v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu odpisového plánu na rok
2022 (I. úprava) příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komenského 1721,
Staré Město, okres Uherské Hradiště, 686 03 Staré Město, IČ: 75022532, z důvodu
navýšení účetních odpisů v souvislosti se zařazením nového DHM – technického
zhodnocení budovy (montáž klimatizace).

5.4

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 2022 (I. úprava) příspěvkové organizaci Křesťanská
mateřská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, IČ: 75022559, z důvodu
navýšení účetních odpisů v souvislosti s pořízením nového DHM (myčky).

II. doporučila zastupitelstvu města
1.1

schválit úplatný převod majetku – výkup pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře
789 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO 01312774,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 267.530 Kč, za účelem příjezdu do lokality
budoucích rodinných domů z ulice Velehradská ve Starém Městě.

1.2

schválit úplatný převod majetku –výkup pozemku p. č. 2566/15 ostat. plocha o
výměře 292 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO 01312774,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 89.540 Kč, za účelem realizace zeleně.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 4/2022:
 zvýšení příjmů ze 168 544 tis. Kč na 169 486 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 205 405 tis. Kč na 226 404 tis. Kč
 změnu financování z 36 861 tis. Kč na 56 918 tis. Kč
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III. vzala na vědomí

5.1

hospodaření města Staré Město k 31.05.2022.

Ing. Kamil Psotka, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

