USNESENÍ
z 31. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 04.05.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.2

záměr na pronájem části pozemku p. č. 6112/570 orná půda o výměře 287 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zahrádkářské kolonie.

1.4

záměr na převod majetku – výkup částí pozemků v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů
pod stavbou „CHODNÍK ULICE ZA ŠPICÍ STARÉ MĚSTO“:

1.5



části pozemku p. č. st. 272/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
vlastník: Antonín Mléčka, Staré Město, Tyršova 1861



části pozemku p. č. st. 268 zast. plocha a nádvoří o výměře 2 m2
vlastník: Zdeněk Bříštěla, Staré Město, Za Špicí 148 a
Světlana Bříštělová, Staré Město, Za Špicí 148



části pozemku p. č. st. 2582 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
vlastník: Antonín Popelka, Staré Město, Za Špicí 147 a
Irena Popelková, Staré Město, Za Špicí 147

záměr na převod majetku – výkup částí pozemků v lokalitě ulice Svatovítská ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických
vztahů pod stavbou „REVITALIZACE ULICE SVATOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“:


části pozemku p. č. st. 49/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
vlastník: Miroslav Omelka, Staré Město, Svatovítská 49



části pozemku p. č. st. 49/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
vlastník: Antonín Vlček, Staré Město, Svatovítská 1856



části pozemku p. č. st. 49/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2
vlastník: Pavel Vlček, Staré Město, Svatovítská 1855



části pozemku p. č. st. 48 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2
vlastník: Ing. Jiří Hejda, Staré Město, Svatovítská 48
Bronislava Hejdová, Staré Město, Svatovítská 48



části pozemku p. č. st. 47/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
vlastník: Hana Kovářová, Staré Město, Svatovítská 47



části pozemku p. č. st. 47/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2
vlastník: SJM Josef Kolacia a Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovítská 340



části pozemku p. č. st. 1284 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
vlastník: Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovítská 340



části pozemku p. č. st. 1719 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
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vlastník: Ing. Josef Blaha, Staré Město, Svatovítská 1543


části pozemku p. č. st. 1720 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
vlastník: Jana Smejkalová, Staré Město, Svatovítská 377



části pozemku p. č. st. 1461 zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2
vlastník: Mgr. Alena Sádlová, Staré Město, Svatovítská 1533

1.6

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, Zlín, třída Tomáše
Bati 21, IČ 70891320 (vlastník pozemku), Sociálními službami Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Uh. Hradiště, Štěpnická 1139, IČ 00092096 (právo
hospodaření s majetkem kraje) a městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů
100, IČ 00567884 (stavebník) na právo provést na části pozemku p. č. 2494/40
ostat. plocha ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u UH. Hradiště, stavbu „Výstavba
infrastruktury pro RD Velehradská“ – umístění zemního kabelového vedení NN.

1.7

záměr na 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, Trávník, Pochylý, kabel NN“, (umístění kabelového
vedení NN) na pozemku p. č. 233/7 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.8

záměr na 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, Luční čtvrť, Maděra, kabel NN“, (umístění kabelového
vedení NN, kabelové skříně) na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města Staré Město,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch města Staré
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby
„Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – projektová dokumentace – I. etapa“
(umístění rozvodů zemního kabelového vedení NN, vodovodu, STL plynovodu
a veřejného osvětlení) na pozemcích p. č. 2494/5, p. č. 2566/1 a p. č. 6214/540 ve
vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a,
zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Zlín, Zarámí 88,
IČ 01312774.

2.1

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce MŠ
Rastislavova – plynová kotelna, úprava sítí. Vybraný uchazeč LÁTAL s.r.o.,
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ 47901292, IČ 47901292 s nabídkovou cenou
582 589 Kč bez DPH, 704 933 Kč vč. DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce MŠ Rastislavova – plynová kotelna,
úprava sítí s uchazečem LÁTAL s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město,
IČ 47901292, IČ 47901292 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.
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2.2

projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská,
Staré Město.

2.3

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, Staré Město.

2.4

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Základní umělecká škola ve Starém
Městě“ s uchazečem STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Otakarova108, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46346171 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

3.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Staré Město“.

3.2

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Staré Město a městem Uh. Hradiště pro výkon
přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti projednávání
přestupků městem Uh. Hradiště pro město Staré Město s účinností od 1.10.2016.
II. doporučila zastupitelstvu města schválit

5.1

na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Křesťanská mateřská škola, Za
Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, IČ 75022559, přesun finančních prostředků
v rámci schváleného rozpočtového ukazatele (na paragrafu 3111 Mateřské školy) ve
výši 50.000,- Kč, a to:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
– 50.000,- Kč
- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO
+ 50.000,- Kč
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 3/2016 – změna závazného
ukazatele na § 3111 Mateřské školy
III. nedoporučila zastupitelstvu města schválit

1.3

převod majetku – prodej pozemku p. č. 241/5 ovocný sad o výměře 4.704 m2
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Evě
Slámové, bytem Staré Město, Amálie Škráškové 1034, za účelem zahrady.
IV. určila

2.3

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, Staré Město tyto dodavatele:
KARTUSEK – EKOSTAV s. r. o., Velehradská 1905,686 03 Staré Město
TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
JASS-UNI s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí
STAVAKTIV, s. r. o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město
SVS CORRECT spol. s r. o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice
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3.1

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Staré Město“ tyto dodavatele:
WISS Czech s. r. o., Napajedla
HTS Jirny s. r. o., B. Němcové 289, 250 90 Jirny
THT Polička s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička
KOBIT THZ, Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Fin-plus consulting, s.r.o., Divize požární technika, Podhradská 320, 763 26
Pozlovice
Mgr. Martina Kozelková, Na Rybníku 623, 686 04 Kunovice

V. neuplatnila
4.1

podněty k návrhu Zadání Územního plánu Uherské Hradiště.

VI. vzala na vědomí
3.3

informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci
a srpnu 2016, v souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání.

4.2

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona. Stavebník: Roman Pochylý, Martina Pochylá, Salašská 1285, Staré Město
Novostavba rodinného domu ul. Za Radnicí, na pozemcích par.č. 293/2, 171/4, 233/7,
233/11, 7252, 233/102 a 4549/3 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

6.2

informaci o způsobu zpracování a projednání za „Zprávy o uplatňování územního
plánu“
VII.

souhlasila

3.4

s použitím znaku města Staré Město na velký nástěnný plán měst Uherské Hradiště,
Staré Město, Kunovice, Uherský Brod a okolí, připravovaný kartografickým
nakladatelstvím P.F. art, s.r.o. Brno, Gromešova 769/4, zastoupeným Ing. Lubomírem
Sekaninou, výrobním ředitelem.

5.2

o přijetí účelových peněžních darů v souhrnné výši 13.000,- Kč na akci „Zahrada
Moravy 2016“ od těchto firem: DOLŇÁCKO a.s., Družstevní II 520, 687 25 Hluk,
NAVOS, a.s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, MOREAU AGRI, spol. s r.o.,
Nopova 70, 615 00 Brno – Židenice, příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město,IČ 75121824, v souladu s ustanovením
§ 102, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 27 odst. 5 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
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VIII. rozhodla
2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Základní umělecká škola ve Starém
Městě“ - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení.
Vybraný uchazeč STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Otakarova108, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46346171 s nabídkovou cenou 15 650 176 Kč bez DPH,
18 936 713 Kč vč. DPH.
IX. neschválila

1.1

žádost o prominutí, ev. snížení platby nájemného za pronájem nebytových prostor ve
zdravotním středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní MUDr.
Daně Tupé, Staré Město, Za Mlýnem 1857, na dobu určitou od 01.05.2016 do
31.10.2016, z důvodu uzavření zubní ambulance ze zdravotních důvodů.
X. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6112/570 orná půda o výměře
287 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zahrádkářské kolonie, na úředních deskách.
T:ihned

1.4

zveřejnit záměr na převod majetku – výkup:
 části pozemku p. č. st. 272/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
 části pozemku p. č. st. 268 zast. plocha a nádvoří o výměře 2 m2
 části pozemku p. č. st. 2582 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
vše v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou „CHODNÍK ULICE ZA ŠPICÍ
STARÉ MĚSTO“, na úředních deskách.
T:ihned

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – výkup:
 části pozemku p. č. st. 49/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2
 části pozemku p. č. st. 49/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
 části pozemku p. č. st. 49/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 4 m2
 části pozemku p. č. st. 48 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2
 části pozemku p. č. st. 47/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2
 části pozemku p. č. st. 47/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2
 části pozemku p. č. st. 1284 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
 části pozemku p. č. st. 1719 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
 části pozemku p. č. st. 1720 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2
 části pozemku p. č. st. 1461 zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2
vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou „REVITALIZACE ULICE
SVATOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“, na úředních deskách.
T:ihned

1.7

zveřejnit záměr na 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,
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s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Trávník, Pochylý, kabel NN“, (umístění kabelového
vedení NN) na pozemku p. č. 233/7 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.8

zveřejnit záměr na 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, Luční čtvrť, Maděra, kabel NN“, (umístění kabelového
vedení NN, kabelové skříně) na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města Staré Město,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned
prověřit trasu kabelového vedení NN vzhledem k projektové dokumentaci na
inženýrské sítě pro RD a odlehčovací kanalizační stoku.
T:ihned

1.9

ve spolupráci s odborem investic prověřit situování projektované místní komunikace
u řadových RD ze strany ulice Velehradské ve vztahu k pozemku ve vlastnictví státu
podél ulice Velehradské.
T:ihned

2.

Odbor Investic

6.1

zajistit zpracování projektové dokumentace na klimatizaci v divadelním a sportovním
sále budovy SKC a koordinovat tuto dokumentaci s návrhem akustických opatření
v obou sálech.
T:ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

