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

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 02.09.2020 ve velkém 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)

postup řešení koupě závodu od společnosti SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí
1798, Staré Město, IČ 60731176, za účelem poskytování služeb správy,
údržby a oprav hmotného majetku města Staré Město a dalších činností, dle
přílohy.

K bodu 5)

stížnost manželů ***, ze dne 09.07.2020 na provoz sportoviště Staré Město –
Michalská.

II. schválilo
K bodu 1)

program 11. zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 1)

zdržel se 0]

návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Ing. Vojtěch Foltýnek
členové:
Bc. Robert Januška
p. Erik Feldvabel
Ing. Josef Vaculík
Ing. Robert Staufčík

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 3)

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

zřízení nové příspěvkové organizace města Staré Město s názvem Technické
služby Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, ke dni 02.09.2020, za účelem správy, údržby a oprav hmotného
majetku zřizovatele včetně zařízení sloužících k potřebám veřejnosti a plnění
dalších úkolů zřizovatele, dle přílohy.
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace města Staré Město s názvem
Technické služby Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100,
686 03 Staré Město.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 4)

proti 1

zdržel se1]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
st. 2936 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba –
budova bez čísla popisného – jiná stavba, vše v lokalitě Vinohrady ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, za cenu dle znaleckého posudku
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č. 5853-13/20 znalce Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín ze dne
20.01.2020, navýšenou koeficientem 1,15 na částku 418.455 Kč, za účelem
stavby “D55 5507 Babice – Staré Město“.
[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

III. souhlasí
K bodu 5)

s navrženým postupem týkajícího se opatření proti pádům míčů do zahrady
*** a hlučnosti kovové konstrukce na sportovišti Staré Město – Michalská.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Josef Bazala, v. r.
starosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise

