
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 13. schůze Rady města Staré Město, 
konané dne 14.05.2019 v kanceláři starosty 

 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I.  schválila 

 program 13. schůze rady města. 

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 102 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 30.04.2019.  

1.3 záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6064/248 ostat. plocha/zeleň 
o výměře 754 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.4 záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6064/244 orná půda o výměře 
964 m2 a pozemku p. č. 6064/227 orná půda o výměře 107 m2, vše v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.6 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, na právo 
umístění stavby „St. Město, Východní, STAPAK, kabel NN“ (zemní kabelové vedení 
NN, skříň NN, uzemnění) na pozemku p. č. 6064/247, který je ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.7 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1 
IČ 27935311, na právo umístění stavby „Přeložka STL plynovodní přípojka pro stavbu 
rodinného domu, číslo stavby: 8800083189“ na pozemcích p. č. 82/2, p. č. 82/12 a 
p. č. 82/17, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.  

1.8 uzavření smlouvy o výkonu provozních činností a správy přístaviště Staré Město mezi 
městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (provozovatel) 
a spolkem Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396 (správce), 
dle návrhu. 

2.1 projektovou dokumentaci Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce akce Vodní 
plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město. 

2.3 žádost o dotaci v rámci programu MV ČR, GŘ HZS ČR Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a žádost o individuální dotaci Zlínského 
kraje ve výši 300.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Staré Město a 
vzala na vědomí finanční spoluúčast ve výši nejméně 200.000 Kč. 

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na na dodávky na akci 
Dopravní automobil pro JSDH Staré Město. 

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Oprava kotelny na stadionu Širůch 
s dodavatelem VTP PELKA s.r.o., se sídlem Velkomoravská 1164, 686 03 
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Staré Město, IČ 26908743 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace. 

5.2 rozpočtové opatření č. 4/2019: 

 zvýšení příjmů z 224.797 tis. Kč na 225.380 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 217.015 tis. Kč na 218.675 tis. Kč 
 změnu financování ze – 7.782 tis. Kč na – 6.705 tis. Kč 

  

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.2 schválit pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na části pozemků:  

p. č. 6803/2 o výměře 86 m2  
p. č. 6888/1 o výměře 71 m2,  
p. č. 6888/2 o výměře 21 m2 
p. č. 6888/3 o výměře 47 m2 
p. č. 6888/4 o výměře 45 m2 
p. č. 7274/54 o výměře 8 m2 

vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČ 65993390, na 
dobu určitou – do doby ukončení stavby a následného uvedení pozemků do 
původního stavu (předpoklad doby pronájmu je 48 měsíců) a nájemné ve výši dle 
platných cenových předpisů – pro rok 2019 je stanoveno ve výši 11 Kč/m2 a rok, za 
účelem realizace stavby „D55, stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“, pro 
potřeby stavby SO 011 – Příprava území, SO 111 – Provizorní napojení stavby 5508 
na silnici I/50 v km 16,48, SO 351 – Přeložka koryta Zlechovského potoka a SO 812 – 
Rekultivace ploch dočasného záboru, jakožto manipulační plochu.  

1.5 schválit převod majetku – prodej   

části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře cca 3.800 m2  
pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 374 m2  
pozemku p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří o výměře 95 m2  
části pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 1.250 m2 

vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
cenu 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem vybudování fóliovníků, návozu a 
třídění zeminy, vybudování sídla firmy z algeco buněk. 

5.1 schválit zástavní smlouvy k nemovitostem č.1/2019 a č. 2/2019, které jsou sjednány 
za účelem zástavy nemovitostí na základě schválených Smluv o zápůjčkách č. 
468/2019 a č. 473/2019. 

 

III. rozhodla 

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Oprava kotelny na stadionu Širůch - 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel VTP PELKA 
s.r.o., se sídlem Velkomoravská 1164, 686 03 Staré Město, IČ 26908743, 
s nabídkovou cenou 414.437,00 Kč bez DPH, 501.469,00 Kč vč. DPH. 
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IV. určila 

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci 
Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město tyto dodavatele:  

 HORÁČEK Milan s.r.o., Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice, IČ 04500008  
 MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ 49971379 
 Paleso s. r.o., Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves,  

IČ 9276276 
 RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643  
 SMO a. s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 42339839 
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad 

Moravou, IČ 26229455 

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Dopravní automobil pro JSDH Staré Město tyto dodavatele:  

 Autospol Uherské Hradiště, s. r. o., Za Olšávkou 365, 686 01  Uherské Hradiště 
 AUTO Uherské Hradiště, s. r. o., Huštěnovská 2003, 686 03  Staré Město 
 EURO CAR Zlín, s. r. o., Vizovická 4097, 760 01  Zlín 

 

V. udělila 

5.3 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 

příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré 

Město, IČ 75121824, k přijetí účelových peněžních darů v souhrnné výši 98.000 Kč 

na akci „Zahrada Moravy 2019“ od těchto firem: 

 FYTO, spol. s r. o., Pivovarská 536, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, LUKROM 

plus, s. r. o., 763 11 Lípa 81, Ostrožsko, a. s., 687 23 Ostrožská Lhota 413, 

TOPAGRA, spol. s r. o., 687 11 Topolná 164, ZEAS Polešovice, a. s., 687 37 

Polešovice 308, ZD Nedachlebice, družstvo, 687 12 Částkov 62, Stanislav Houdek, 

Seifertova 1387, 686 03 Staré Město, Ing. Václav Talák, Svatovítská 1904, 686 03 

Staré Město, Nadační fond Řemeslo pomáhá, Huštěnovská 2004, 686 03 Staré 

Město, AGRO Zlechov, a. s., 687 10 Zlechov 119, Školní hospodářství, s. r. o., 

Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, DOLŇÁCKO, a. s., Družstevní II 520, 687 25 

Hluk, NAVOS, a. s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, ZEAS Nedakonice, 

a. s., 687 38 Nedakonice 152, BOBCAT CZ, a. s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9. 

 

VI. vzala na vědomí 

4.1 žádost stavebníka společnosti Ray Service, a. s., IČ 27756203, Huštěnovská 2022, 
 Staré Město o společné povolení dle par. 94j stavebního zákona.  

4.2 žádost stavebníka pana *** o rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 stavebního 
zákona na světelnou reklamu.  
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4.3 žádost stavebníků pana *** a paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního 

zákona na přístavbu a stavební úpravy rodinného domu.  

 

VII. uložila 

1. Odboru správy majetku a ŽP 

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6064/248 ostat. 
plocha/zeleň o výměře 754 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6064/244 orná půda o 
výměře 964 m2 a pozemku p. č. 6064/227 orná půda o výměře 107 m2, vše v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.          T: ihned 

1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, Východní, STAPAK, kabel NN“ (zemní kabelové  

 

 vedení NN, skříň NN, uzemnění) na pozemku p. č. 6064/247, který je ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  

            T: ihned 

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1 
IČ 27935311, na právo umístění stavby „Přeložka STL plynovodní přípojka pro stavbu 
rodinného domu, číslo stavby: 8800083189“ na pozemcích p. č. 82/2, p. č. 82/12 a 
p. č. 82/17, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.       T: ihned 

 

 

 

  

 

 

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

 


