USNESENÍ
z 32. Zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 25.05.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

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, Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Rybárny Uh. Hradiště, Uh. Hradiště, Šaňákova 63, ev.č.
611081, IČ 72558270, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné
ve výši 1 Kč/m2 za rok, za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům –
zahrádkářská kolonie. Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.8

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, U koupaliště, kab. NN“, (umístění kabelového vedení NN v délce
trasy 66 m, pilíř 1 ks) na pozemcích p. č. 4525/21, 4525/3, 4525/19, 2420/1
a 2420/71, 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 66 m, pilíře 1 ks.
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.

1.9

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, TS T83 Za cukrovarem, obnova“, (umístění kabelů VN, NN, vedení
VN, bet. Sloup, uzemnění, 4x pilířová skříň) na pozemcích p. č. 241/10, 242/1, 242/2,
4509/1 a 243, 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 kabelů VN, NN, vedení VN v délce cca 230 m, bet. Sloup,
uzemnění, 4x 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.

1.10

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, Bukvald, kabel NN“, (umístění kabelového vedení NN, kabelové
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skříně) na pozemku p. č. 4551/1 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 cca 25 m a kabelové skříně.
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, 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.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelového vedení NN v délce cca 5 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.

1.14

záměr na pronájem části pozemku p. č. 340/131 orná půda o výměře 9 m2 v lokalitě
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění
sportovního zařízení – trampolíny.

1.15

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, Rastislavova, Město, kab. NN“, (umístění kabelu NN
12 m, pilíř 1 ks) na pozemku p. č. 129/17 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

2.1

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Staré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“. Vybraný uchazeč STRABAG a. s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Provozní jednotka Uh.
Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, IČ 60838744 s nabídkovou cenou
1 192 000 Kč bez DPH, 1 442 320 Kč vč. DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Staré Město – oprava MK, ulice Na
Vyhlídce“ s uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný
závod Brno, Provozní jednotka Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště,
IČ 60838744 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
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2.2

smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12143248 („Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 1. etapa“) mezi
provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, zastoupený společností
E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 25733591 a městem Staré Město jako žadatelem.

2.3

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská
– projektová dokumentace – 1. etapa“ z důvodu rozdělení projektové dokumentace
na dvě části, změny termínů plnění a změny ceny díla.

2.4

projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce plynové kotelny Městského úřadu
Staré Město.

2.5

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce plynové kotelny Městského úřadu Staré Město.

2.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rozšíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré
Město“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a posunutí
termínu dokončení díla.

2.8

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Místní obslužná komunikace Louky Staré
Město“ s uchazečem RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ
25598643 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

3.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci
„Modernizace hardwaru rozvodny Městského úřadu Staré Město“.

3.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci
„Modernizace softwaru Městského úřadu Staré Město“.

3.3

smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje číslo D/1172/2016/KH ve výši
400.000,- Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů města Staré Město, dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

5.1

odpis všech nákladů souvisejících s přípravou a pořízením nedokončeného
dlouhodobého majetku evidovaného na účtu 042 pod ORJ 3504 Slepá ramena řeky
Moravy v celkové výši 594 580,- Kč z důvodu částečného odprodeje
projektové
dokumentace a předprojektové přípravy investiční akce „Obnova ekosystému
odstavených ramen řeky Moravy“, a fyzickou likvidaci zbývající dokumentace
po
uplynutí lhůty povinné archivace.

5.2

dohodu o narovnání vzniklého závazku v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o půjčce
č. 422/2011 ze dne 29. 3. 2011 schválenou na 4. Zastupitelstvu města Staré Město
dne 28. 3. 2011. Jedná se o vyúčtování úroků z prodlení a smluvní pokuty z důvodu
hrubého porušení platební kázně dlužníka.

5.3

dohodu o ukončení smlouvy o zajištění prodeje jízdenek s obchodní společností
LEO Express a.s., Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov ze dne 5. 12. 2013
schválenou 68. Radou města Staré Město dne 3. 12. 2013 z důvodu převedení této
služby na jiný subjekt. Tuto službu bude dále zajišťovat příspěvková organizace
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ 75121824,
provozovna EVENT centrum, náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město.
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II. doporučila zastupitelstvu města schválit
1.3

převod majetku – směnu části pozemku p. č. 120/3 zahrada o výměře 1 m2 ve
vlastnictví paní Mgr. Marie Smělíkové, bytem Staré Město, Velkomoravská 1310, za
část pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 7 m2 ve vlastnictví města
Staré Město, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému
pozemku.

1.4

převod majetku – směnu části pozemku p. č. st. 1121/2 zast. plocha/objekt bydlení
o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Milana Maňáska, bytem Staré Město,
Velkomoravská 229, za části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 27 m2
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.5

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře
23 m2 v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Romanu Zdeborovi, bytem Staré Město, Velkomoravská 346, za cenu
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.6

převod majetku – výkup:


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

vše v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou „CHODNÍK
ULICE ZA ŠPICÍ STARÉ MĚSTO“.
1.7

převod majetku – výkup:


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
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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
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

vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou
„REVITALIZACE ULICE SVATOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“.

1.13

uplatnění předkupního práva toliko k té části stavby č. p. 989, která je ve vlastnictví
pana Martina Cetkovského, bytem Staré Město, Nová čtvrť 1225, a nachází se na
pozemku p. č. st. 1538/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 15 m2.

5.4

zvýšení závazného ukazatele na § 3113 Základní školy příspěvkové organizaci
Základní škola, Staré Město, Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ 75022567,
o 20.000,- Kč, určených na podporu sociálních programů pro žáky 1. – 9. tříd.

6.1

dotační programy pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu
akcí a aktivit v roce 2016 a doporučila zastupitelstvu města schválit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2016“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2016“
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město
III. určila

2.5

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce plynové kotelny Městského úřadu Staré Město tyto dodavatele:

PaPP, spol. s r. o.
Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00207608
VODO - TOPO HORECKÝ s.r.o.
Šumice 126, 68731 Šumice, IČ 46970592
Křemeček Jiří
Tovární 841, 686 03 Staré Město, IČ 13700553
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Jan Vlček
Sées 1968, 686 03 Staré Město, IČ 62804120

3.1

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Modernizace hardwaru rozvodny Městského úřadu Staré Město“ tyto dodavatele:
NIO s.r.o., IČ 26977664
František Vrána, IČ 13082949
C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645
NWT a.s., IČ 63469511
DAT, s.r.o., IČ 25521233

3.2

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Modernizace softwaru Městského úřadu Staré Město“ tyto dodavatele:
GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248
GORDIC, spol. s r.o , IČ 47903783
HARPAGON Software s.r.o., IČ 62025970
MÚZO Praha s.r.o., IČ 49622897
ORTEX spol. s r.o., IČ 00529745
IV. vzala na vědomí

1.2

žádost pana Romana Brucknera, bytem Staré Město, Velehradská 1538 o převod
majetku – prodej pozemku p. č. 3129/45 trvalý travní porost o výměře 86 m2 v lokalitě
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
zajištění přístupu do rodinného domu.

1.12

sdělení společnosti R. K. Servis, spol. s r. o. k nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

4.1

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona.
Stavebník: M.A.Pavel Šustr, Ludmila Šustrová, Na Rybníku 980, Uherské Hradiště
Novostavba rodinného domu ul. Za Špicí, na pozemcích parc.č. 276/2 a 4549/4 v k.ú.
Staré Město u Uheského Hradiště.

4.2

žádost o zahájení územního řízení dle § 86 stavebního zákona.
Stavebník: Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště
Pevné Molo Baťův kanál, přístaviště Staré Město na pozemcích parc.č. 3884/3,
3884/2, 4500/11 a 4498/4 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.3

žádost o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
Stavebník: Svatopluk Polehňa, Jana Polehňová, Spojovací 295, Staré Město
Zahradní chata na pozemku pac.č. 5237/3 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště,
lokalita „Čerťák“.

4.4

žádost o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Staré Město, Jezuitská, kab. VN a NN, část ulice Salašská na pozemcích parc.
č. v k.ú. Staré Město u Uheského Hradiště.

4.5

žádost o územní souhlas a ohlášení dle §104 a 96 stavebního zákona.
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Stavebník: Zdeněk Pavliš, náměstí Hrdinů 100, Staré Město
Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 732 a 2424/1 v k.ú. Staré Město
u Uherského Hradiště (ul. Mojmírova).
4.6

žádost o územní řízení dle §86 stavebního zákona.
Stavebník: HARDMAN UH a.s., Dlouhá 688, Uherské Hradiště
Hala v průmyslové zóně Louky na pozemcích parc.č. 6064/237, 6064/225 a 6064/32
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.7

žádost o územní řízení dle §86 stavebního zákona.
Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště
Staré Město, ul. Za Radnicí, rekonstrukce vodovodu R-4,R-5 na pozemcích parc.č.
204,209/3, 4549/2 a 4549/3 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.8

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona.
Stavebník: MONTWERK s.r.o. Nádražní 575, Staré Město
Opravárenská dílna na pozemcích par.č. 533 a 497/3 v k.ú. Staré Město u Uherského
Hradiště.
V. rozhodla

2.1

o vyloučení uchazeče Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, 686 11
Uherské Hradiště, IČ 26913216 z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Staré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“ z důvodů
neprokázání kvalifikace.

2.7

o vyloučení uchazeče VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., tř. Masarykova
1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 46976469 z účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky „Místní obslužná komunikace Louky Staré Město“ - podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení z důvodů nezdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

2.8

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Místní obslužná komunikace Louky
Staré Město“ - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
řízení. Vybraný uchazeč RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ
25598643 s nabídkovou cenou 9 330 344 Kč bez DPH, 11 289 716 Kč vč. DPH.

3.4

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Staré Město“ z důvodu, že ve lhůtě pro
podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

oslovit vlastníky pozemků mezi komunikací a zástavbou rodinných domů v ulici
Velehradské s nabídkou odkoupení pozemků pro využití pro budoucí technickou
infrastrukturu.
T: 30. června
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1.12

spolu se společností R. K. Servis, spol. s r. o., připravit návrh nové nájemní smlouvy
pro byty, byty zvláštního určení a nebytové prostory v souvislosti s nařízením vlády
č. 308/2015 Sb.
T: 30. června

1.14

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 340/131 orná půda o výměře 9 m2
v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
umístění sportovního zařízení – trampolíny, na úředních deskách.
T:ihned

1.15

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, Rastislavova, Město, kab. NN“, (umístění kabelu NN
12 m, pilíř 1 ks) na pozemku p. č. 129/17 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

