USNESENÍ
z 28. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 21.03.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 11.03.1999 mezi městem Staré Město
(pronajímatel) a Oblastní charitou Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Velehradská třída
247, IČ 44018886 (nájemce) týkající se pronájmu části domu č. p. 653, ul. Na
Hradbách ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, o výměře 24 m 2 (jedna
místnost) a části chodby o výměře 7 m2, dohodou k 31.03.2016.

1.2

nájem části pozemku p. č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2 v lokalitě
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastnic
pozemku paní Ivy Durníkové, bytem Kostelany nad Moravou 178 a paní Kláry
Pálkové, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1084, na dobu neurčitou a nájemné ve výši
1 Kč/m2 za rok, za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé
pozemky.

1.3

změnu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 08.06.2009 mezi městem Staré
Město (pronajímatel) a paní Vladimírou Králíkovou, bytem Modrá 207. Nově je
předmětem nájmu pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře
200 m2 a části pozemku p. č. 6081/33 ovocný sad o výměře 1.300 m2, vše lokalitě
Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Nájem je osvobozen od DPH.
pronájem části pozemku p. č. 6081/33 ovocný sad o výměře 900 m2 v lokalitě Zadní
Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Hemzové,
bytem Staré Město, Slavomírova 1401, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest
měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha za jeden rok
nájmu, za účelem zemědělského obhospodařování – zahrady.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.5

výsledek výběrového řízení „Převod majetku – prodej pozemku p. č st. 501 zast.
plocha a nádvoří o výměře 251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný dům a
části pozemku p. č. 7166/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 200 m2, vše v
lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště“, za účelem
výstavby rodinného domu s nebytovými prostory. Vybraný uchazeč pan Josef Budař,
bytem Staré Město, Na Hradbách 627 s nabídkovou cenou 1.050.000 Kč.

1.8

výsledek výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2, v bytovém domě č. p.
1880, ul. Za Mlýnem ve Starém Městě (byt o velikosti 2+1, I. kategorie, I. podlaží, PP
55,22 m2) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10160 na společných
částech domu a na pozemku p. č. st. 2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Vybraný uchazeč – manželé Mgr. Antonín a Marie Gajdošovi, bytem Velehrad,
Salašská 259, s nabídkovou cenou 1.380.000 Kč.

1.10

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Jezuitská, kab. VN a NN“, (umístění kabelového vedení NN v délce
trasy 489 m a 7x pilířová skříň) na pozemcích p. č. 340/121, 340/137, 340/132,

340/107, 4525/21, 4525/3, 135/63 a 4546/23, vše ve vlastnictví města Staré Město,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelového vedení NN v délce trasy 489 m a 7x pilířová skříň.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka
20 Kč/m2 za rok.
1.11

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Vlk, smyčka NN“, (umístění kabelového vedení NN v délce trasy
8,4 m) na pozemcích p. č. 44/32 a 44/52, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelového vedení NN v délce trasy 8,4 m.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka
20 Kč/m2 za rok.

1.12

II. neschválila
prominutí zbylé části zákonných úroků z prodlení ve výši 16.951 Kč, které byly
vypočteny z dlužné částky ve výši 22.850 Kč za pronájem částí pozemků, 2 ks
mobilních buněk a 83 ks silničních panelů, vše v areálu „Přístaviště“, panu Zbyňku
Stuchlíkovi, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1165.

III. doporučila zastupitelstvu města schválit
1.5

převod majetku – prodej pozemku p. č st. 501 zast. plocha a nádvoří o výměře
251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný dům a části pozemku p. č. 7166/2
ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 200 m2, vše v lokalitě Altéře ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Josefu Budařovi, bytem Staré Město, Na
Hradbách 627, za cenu 1.050.000 Kč, za účelem výstavby rodinného domu
s nebytovými prostory.

1.6

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha/jiná plocha
o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 6073/79 orná půda o výměře cca 30 m2,
které se nachází v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, manželům panu Ing. Tomáši Vybíralovi, bytem Uh. Hradiště, Trnková 428

a paní Monice Vybíralové, bytem Staré Město, Trávník 2149, za cenu 900 Kč/m2, za
účelem rozšíření zahrady.
1.7

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 12.493 m2
v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o., Ostrožská Nová Ves,
Dědina 959, IČ 25321820, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná DPH, za účelem
vybudování zázemí pro společnost.
převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře cca 1.390
m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, společnosti STAPAK, spol. s r. o., Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256,
za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná DPH, za účelem vybudování areálu společnosti.
převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části pozemku
p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 6.000 m2 v lokalitě Louky –
průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
VOJTA s. r. o., Praha 10, Bratří Čapků 1844/17, IČ 27165680, za cenu 1.200 Kč/m2 +
příslušná DPH, za účelem vybudování areálu pro lehkou výrobu a montáž – stroje pro
potravinářský průmysl.
převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části pozemku p. č.
6064/71 orná půda o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Josefu Maňákovi, Staré
Město, Na Výsluní 1384, IČ 65810023, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná DPH, za
účelem vybudování dílny pro výrobu nábytku.

1.8

převod majetku – prodej bytové jednotky č. 2 v bytovém domě č. p. 1880, ul. Za
Mlýnem ve Starém Městě (byt velikosti 2+1, I. kategorie, I. podlaží, PP 55,22 m 2)
včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10160 na společných částech domu
a na pozemku p. č. st. 2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům Mgr.
Antonínu a Marii Gajdošovým, bytem Velehrad, Salašská 259, za cenu 1.380.000 Kč.

1.9

převod majetku – výkup pozemků a zemědělské stavby v areálu Školního
hospodářství ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:
p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o výměře 395 m2
p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2
p. č. 2517/1 ostat. plocha/neplodná půda o výměře 554 m2
p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 50 m2
p. č. 6285 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 111 m2
zemědělská stavba na pozemku p. č. st. 1636,
které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za cenu
obvyklou – dle znaleckého posudku, za účelem realizace bytové výstavby v této
lokalitě.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města schválit
1.4

převod majetku – prodej pozemků:
p. č. 6023/29 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 348 m2
p. č. 6015/8 orná půda o výměře 19.817 m2
p. č. 6015/378 orná půda o výměře 19.817 m2

p. č. 6015/9 orná půda o výměře 2.049 m2
p. č. 6011/248 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 15 m2,
které se nachází v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Michalu Ryškovi, bytem Staré Město, Velehradská 1624, za účelem
zemědělského obhospodařování, z důvodu obhospodařování společností Školní
hospodářství, s. r. o., Staré Město.

V. vzala na vědomí
6.1

stanovisko ke kontrolním zjištěním finančního a kontrolního výboru v roce 2015.

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

