
USNESENÍ 
z 79. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného 27.06.2018 

Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I.  schválila 
 

1.3 záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 6064/12 trvalý travní porost, pozemku p. č. 
6064/18 trvalý travní porost, pozemku p. č. 6064/215 vodní plocha, pozemku p. č. 
6064/1 orná půda a části pozemku p. č. 6064/49 orná půda o celkové výměře 
cca 282.000 m2, vše v lokalitě rybník Louky ve Staré Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na dobu určitou od 27.08. – 02.09.2018, za účelem akce Mistrovství 
České republiky v balónovém létání 2018 ve dnech 29.08. – 01.09.2018.  

 
2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Rozšíření kapacit pro zájmové 

vzdělávání - stavební úpravy MŠ Rastislavova“ s dodavatelem LÁTAL, s.r.o., 
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Cyklistická stezka na ulici 

Kostelanské ve Starém Městě“ s dodavatelem JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 
Jalubí, IČ: 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.3 uzavření příkazní smlouvy na služby Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 

715 – výkon TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Radim Hubáček – RAVI, Březolupy 259, 
687 13 Březolupy, IČ: 65316223 v souladu s návrhem příkazní smlouvy ze zadávací 
dokumentace. 

 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.1 schválit změnu u převodu majetku, který byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva 
města dne 20.12.2017 pod bodem II./9.7 – na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře 3.836 m2 a části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
o výměře 1.360 m2 za cenu ve výši 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a prodej části 
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o výměře 259 m2 (ochranné pásmo VN) za cenu 
ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, 
Dlouhá 688, IČ: 26215951, za účelem výstavby výrobních prostor a s nimi spojených 
administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor. 

 
1.2 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 

1.270 m2 za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda o výměře 2.480 m2 (ochranné pásmo VN) za cenu 300 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Ing. Rostislavu Látalovi, Pplk. Vladimíra Štěrby, Uherské 
Hradiště-Mařatice, IČ: 13698834, za účelem výstavby výrobní haly pro výrobu 
stavebně izolačních dílů se zázemím. 

 
 

III. rozhodla 
 

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání - stavební úpravy MŠ Rastislavova“ - veřejná zakázka malého rozsahu na 
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stavební práce. Vybraný dodavatel LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré 
Město, IČ: 47901292 s nabídkovou cenou 908.149 Kč bez DPH, 1.098.860 Kč 
vč. DPH. 

 
2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Cyklistická stezka na ulici 

Kostelanské ve Starém Městě“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, 
s nabídkovou cenou 4.215.137 Kč bez DPH, 5.100.316 Kč vč. DPH. 

 
2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti 

ZŠ Staré Město 715 – výkon TDI a BOZP - veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby. Vybraný dodavatel Ing. Radim Hubáček – RAVI, Březolupy 259, 687 13 
Březolupy, IČ: 65316223, s nabídkovou cenou 175.000 Kč bez DPH, 211.750 Kč 
vč. DPH. 

 
 

IV. zrušila 
 

1.1 doporučení zastupitelstvu města schválit změnu u převodu majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 5.059 m2 – jedná se o snížení výměry na 
4.300 m2, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, Dlouhá 688, IČ: 26215951, za 
účelem výstavby výrobních prostor a s nimi spojených administrativních, skladovacích 
prostor a prodejních prostor, který byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva města 
dne 20.12.2017 pod bodem II./9.7, z důvodu upřesnění stavebního záměru výstavby 
výrobních prostor a s nimi spojených administrativních, skladovacích prostor a 
prodejních prostor, které bylo schváleno na 74. zasedání dne 18.04.2018, pod bodem 
I./1.22. 

 
1.2 doporučení zastupitelstvu města schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 

6064/32 orná půda o výměře 1.267 m2 a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o 
výměře cca 2.240 m2 (ochranné pásmo VN) v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Rostislavu Látalovi, Pplk. Vladimíra 
Štěrby, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, IČ: 13698834, (společnost Staform UH 
s.r.o. od žádosti dne 16.04.2018 odstoupila), za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH a za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemku v ochranném pásmu 
VN, za účelem výstavby výrobní haly pro výrobu stavebně izolačních dílů se 
zázemím, který byl schválen na 74. Zasedání rady města dne 18.04.2018, pod 
bodem I./1.6. 

 
V. uložila 

 
1. Odboru správy majetku a ŽP  
 
1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 6064/12 trvalý travní porost, 

pozemku p. č. 6064/18 trvalý travní porost, pozemku p. č. 6064/215 vodní plocha, 
pozemku p. č. 6064/1 orná půda a části pozemku p. č. 6064/49 orná půda o celkové 
výměře cca 282.000 m2, vše v lokalitě rybník Louky ve Staré Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na dobu určitou od 27.08. – 02.09.2018, za účelem akce Mistrovství 
České republiky v balónovém létání 2018 ve dnech 29.08. – 01.09.2018, na úředních 
deskách.         T: ihned 

 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 


