
USNESENÍ 
z 32. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 08.04.2020 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

 zápis z  31. schůze rady města. 
 

 program 32. schůze rady města. 
 
1.1 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 660/2020-SML mezi městem 
 Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (oprávněný) a Povodím 
 Moravy, s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, (povinný) 
 na právo umístění stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace, 
 ul. Tyršova, Staré Město“, na části pozemku p. č. 4555/5 vodní plocha a části 
 pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú. 
 Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
 Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, dle přílohy. 
 
1.2 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 662/2020-SML mezi městem 

Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (oprávněný) a Povodím 
Moravy, s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, (povinný) 
na právo umístění stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, 
Staré Město, 2. etapa“ na části pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha v lokalitě 
ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, 
právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11, dle přílohy.  

 

1.3 odklad splátek subjektům, které mají uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory 
nebo pozemky ve vlastnictví města Staré Město za účelem provozování jejich činnosti 
a které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu, a to od doby vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) do 30.06.2020 
se splatností do 31.12.2020. O výši úhrady nájemného bude rozhodnuto po ukončení 
krizového stavu v souvislosti s opatřeními vlády ČR. 
 

1.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti DPS 
č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla. 

 
1.5 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Parkoviště ulice Úprkova, 

Staré Město“ z důvodu změny termínu předpokládaného zahájení plnění díla, 
dle přílohy č. 1. 

 
 

II. projednala 
 

1.3 žádosti o prominutí nájemného za měsíc březen, duben a možné další období 
nouzového stavu, za pronajaté prostory na zdravotním středisku ve Starém Městě. 

 
 
 
 



2 

 

 
III. uložila 

 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 

1.3 bez zbytečného odkladu informovat nájemce o odkladu splátek nájemného.  

  zpracovat evidenci provozoven, které byly přímo dotčeny omezením provozu 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.    

            T: ihned 

1.4 zpracovat podklady pro rozpočtové opatření u akce „Snížení energetické náročnosti 
DPS č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ a předat finančnímu odboru. 

 
           T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 
 


