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

USNESENÍ 
ze 44. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 21.10.2020 v zasedací místnosti 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

 

  zápis ze 43. schůze rady města. 
 

  program 44. schůze rady města. 
 
1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 71/1 ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě 

ul. Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.2 záměr na výpůjčku kinozařízení – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, karusele 

Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno. 

1.3 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.4 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem zemědělských staveb 

bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6  zast. plocha a nádvoří (sklad č. 7 a č. 8) 

v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 

od 01.11.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 360 Kč/rok/sklad, za účelem 

skladu. 

1.5 ukončení pronájmu bytu č. 4, Luční čtvrť 2049 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům ***, dohodou k 31.10.2020. 

pronájem bytu č. 4, Luční čtvrť 2049 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům ***, od 01.11.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 
51,60 Kč/m2/měsíc. 

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem 

Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník pozemků) 

a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, 

IČ 70994234 (oprávněná osoba) na právo umístění stavby „Změna trakční soustavy 

na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ na pozemku p. č. 3582/22, p. č. 

6018/532, p. ř. 6018/533, p. č. 6021/57 a p. č. 6030/111, vše v lokalitě ul. Nádražní 

ve  Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 

za účelem uložení, úprav a doplnění dálkové optické kabelové sítě, úpravy a doplnění 

MK a úpravy SZZ (inženýrská síť).  

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, 
C.S.O., přel. NN“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel 
NN (délka cca 6 ), na pozemku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
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pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, 
C.S.O., úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel 
NN (délka cca 21 m), na pozemku p. č. 4551/1, p. č. 4551/42 a p. č. 4551/6 v lokalitě 
ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.9 operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2020–2021. 

1.10 uzavření smlouvy o nuceném odtahu vozidla mezi Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (objednatel) a B-CARS CZ s.r.o., Za Olšávkou 
365, Uh. Hradiště, IČ 46995102 (poskytovatel), dle přílohy. 

1.11 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba infrastruktury pro RD 
Velehradská Staré Město, SO 190 - Komunikace a zpevněné plochy“ z důvodu 
změny ceny a termínu dokončení díla.  

2.3 žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, 5. výzva MAS 
Staroměstsko, z.s. na projekt Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720.      

5.2 v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 10) ze dne 18.12.2019 
 rozpočtové opatření č. 8/2020 

 zvýšení příjmů ze 180.669 tis. Kč na 181.108 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 195.851 tis. Kč na 195.899 tis. Kč 
 změnu financování z 15.182 tis. Kč na 14.791 tis. Kč 

6.1 navýšení odměn členům (předsedům, místopředsedům a zapisovatelům) volebních 

komisí za jejích práci v okresních volebních komisích o 1.000 Kč v souvislosti 
s konáním společných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 
ve dnech 2.10.2020 a 3.10.2020, a dále za opakovanou volbu ve II. kole 
9.10.2020 a 10.10.2020. 

 

II. vzala na vědomí 

2.1 Písemnou zprávu zadavatele veřejné zakázky na dodávky – Sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro město Staré Město a jeho organizace, dodavatel EP 
ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, 
IČ 27386643, dodávka elektrické energie na dobu určitou od 01.01.2021 do 
31.12.2021. 

 
2.2 Písemnou zprávu zadavatele veřejné zakázky na dodávky – Sdružené služby 

dodávky zemního plynu pro město Staré Město a jeho organizace, dodavatel Pražská 
plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37/38, 110 00 Praha 1, IČ 60193492, dodávka 
zemního plynu na dobu určitou od 01.01.2021 od 6:00 hodin do 01.01.2022 do 6:00 
hodin.    

2.3 finanční spoluúčast na projektu Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720 ve výši 
nejméně 452.164,04 Kč. 

4.1 žádost žadatele pana ***, o dodatečné povolení  dle § 129 stavebního zákona na 
sklad zahradní techniky na pozemku parc. č. 170/2 v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště. 

5.1 hospodaření města k 30.09.2020. 
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 III. uložila 

 

1. Oboru správy majetku, investic a ŽP 

 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 71/1 ostat. plocha o výměře 42 m2 
v lokalitě ul. Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.        T: ihned 

1.2 zveřejnit záměr na výpůjčku kinozařízení – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, 
karusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno, na úředních 
deskách.  

            T: ihned 

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Zábranský, v. r.      Ing. Josef Trňák, v. r.  
místostarosta        člen rady města 
 


