USNESENÍ
z 36. Zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 17.08.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.4

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/105 ostatní plocha
o výměře cca 5 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.9

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, příp. NN, Hemza“, (umístění kabelu NN cca 20 m, skříně
SP100) na pozemku p. č. 240/355 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.10

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, Hučíková, kab. smyčka NN“, (umístění kabelu NN – 2 m,
skříně – 1 ks) na pozemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.11

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, příp. NN, Svozil+Čevelíková-FVE“, umístění vzdušného
vedení NN na pozemku p. č. 4551/15 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.12

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
IČ 00567884 na právo umístění stavby „Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská
Staré Město – 1. etapa – SO 302 Vodovod“ na pozemku p. č. 6214/458 ostatní plocha
o výměře cca 1 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390.

2.1

projektovou dokumentaci na akci Chodník ulice Za Špicí Staré Město a ukládá
finančnímu odboru upravit vyčleněnou částku rozpočtu v rámci rozpočtového
opatření.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Chodník ulice Za Špicí Staré Město.

2.3

projektovou dokumentaci na akci VO Staré Město, osvětlení radnice.

6.1

žádost ředitele ZŠ Staré Město, o přijetí účelově určeného finančního daru od
Women for Women, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.
II.

doporučila zastupitelstvu města schválit

1.6

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2413 o výměře cca 300 m2 a části
pozemku p. č. 2414/19 o výměře cca 40 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, TC Staré Město, zapsaný spolek, Staré
Město, Salašská 2182, IČ 22723153, za cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření aktivit
Sport parku Rybníček o naučnou stezku a drobnou ubytovací kapacitu.

1.7

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2422/14 ostatní plocha o výměře 8 m2
v lokalitě ulice Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
manželům paní Věře Absolonové a panu Jiřímu Absolonovi, bytem Staré Město, Na
Hradbách 590, za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod
stavbou garáže.

1.8

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře cca 4 m2
v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu
Ing. Ladislavu Kouřímovi, bytem Uh. Hradiště, Mařatice, Družstevní 848, za cenu
1.000 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku – vstup
do prodejny potravin.

1.13

převod majetku – prodej částí pozemků:
Část A)
 p. č. 717/3 orná půda o výměře 234 m2
 p. č. 6080/8 orná půda o výměře 1.416 m2
 p. č. 6080/14 orná půda o výměře 1.973 m2
za cenu 700 Kč/m2 (výměra pozemků bude snížena o pozemky pod plánovanou
cyklostezkou - cca 1.000 m2)
Část B)
 p. č. 718/2 orná půda o výměře 186 m2
 p. č. 6080/21 orná půda o výměře 1.000 m2
 p. č. 6080/22 orná půda o výměře 793 m2
 p. č. 6080/23 orná půda o výměře 849 m2
 p. č. 6080/24 orná půda o výměře 984 m2
 p. č. 6080/25 orná půda o výměře 2.545 m2
 p. č. 6080/28 orná půda o výměře 121 m2
za cenu 700 Kč/m2 (výměra pozemků bude snížena o pozemky pod plánovaným
rozšířením polní cesty - cca 200 m2)
vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372, IČ 25548034, za cenu
700 Kč/m2, za účelem rozšíření areálu společnosti REC Group.

1.14

převod majetku – výkup částí pozemků:






p. č. 6080/15 orná půda
p. č. 6080/16 orná půda
p. č. 6080/17 orná půda
p. č. 6080/18 orná půda
p. č. 6080/19 orná půda

o celkové výměře cca 500 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, od společnosti OTR Recycling s.r.o., Staré Město, Kostelanská
2128, IČ 28335830, za cenu 150 Kč/m2, za účelem plánované výstavby cyklostezky –
ulice Kostelanská ve Starém Městě.
1.15

převod majetku – výkup částí pozemků:
 p. č. 610/5 ostatní plocha
 p. č. 610/25 ostatní plocha
 p. č. 610/27 ostatní plocha
 p. č. 610/29 ostatní plocha
 p. č. 610/30 ostatní plocha
 p. č. 610/45 ostatní plocha
 p. č. 610/49 ostatní plocha
o celkové výměře cca 640 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, od společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská
1372, IČ 25548034, za cenu 250 Kč/m2 , za účelem plánované výstavby cyklostezky –
ulice Kostelanská ve Starém Městě.
II. nedoporučila zastupitelstvu města schválit

1.1

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3674/6 ostatní plocha o výměře cca
45 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Ing. Lubomíru Jeglovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2031, za účelem
rozšíření zahrady, z důvodu možného vedení inženýrských sítí pro bytovou výstavbu
v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady.

1.2

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3674/6 ostatní plocha o výměře cca
40 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Ing. Vítu Omelkovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2032, za účelem rozšíření
zahrady, z důvodu možného vedení inženýrských sítí pro bytovou výstavbu v lokalitě
ulice Huštěnovská – zahrady.

1.3

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/103 ostatní plocha o výměře cca
22 m2 a části pozemku p. č. 233/103 ostatní plocha o výměře cca 44 m2, vše lokalitě
ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Bohumilu
Vojtkovi, bytem Staré Město, Sées 1990, za účelem přístupu do domu
a zemědělského obhospodařování.

1.5

převod majetku – výkup části pozemku p. č. 6011/125 orná půda o výměře cca
110 m2 a výkup části pozemku p. č. 6011/126 orná půda o výměře cca 35 m2, vše
v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve
vlastnictví paní Zdenky Vojtkové, bytem Staré Město, Za Radnicí 535.
III. vzala na vědomí

5.1

analýzu hospodaření s finančními prostředky města sestavenou k 31. 7. 2016 a žádá
finanční výbor o vyjádření k návrhu rady města na rozložení finančních prostředků
města do investičního kapitálového portfolia.

6.2

návrh na insignii a vyzývá zhotovitele díla o cenovou nabídku.

6.3

činnost MěK Staré Město I. pololetí 2016

IV. určila
2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Chodník ulice Za Špicí Staré Město tyto dodavatele:

KARTUSEK - EKOSTAV s. r. o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město
STAVAKTIV, s. r. o.
Trávník 2106
686 03 Staré Město
SVS CORRECT spol. s r. o.
Bílovice 513
687 12 Bílovice
TRADIX REALIZACE s. r. o.
Huštěnovská 2004
686 03 Staré Město
VI.

souhlasila

5.2

s přijetím peněžního daru ve výši 15.000,- Kč pro Základní školu, Staré Město, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, od Nadace SYNOT,
Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330, určeného na nákup
vybavení pro florbal, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.4

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/105 ostatní
plocha o výměře cca 5 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku, na
úředních deskách.
T: Ihned

1.9

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, příp. NN, Hemza“, (umístění kabelu NN cca 20 m, skříně
SP100) na pozemku p. č. 240/355 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: Ihned

1.10

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, Hučíková, kab. smyčka NN“, (umístění kabelu NN – 2 m,
skříně – 1 ks) na pozemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: Ihned
1.11

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, příp. NN, Svozil+Čevelíková-FVE“, umístění vzdušného
vedení NN na pozemku p. č. 4551/15 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: Ihned

1.12

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- služebnosti ve prospěch města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
IČ 00567884 na právo umístění stavby „Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská
Staré Město – 1. etapa – SO 302 Vodovod“ na pozemku p. č. 6214/458 ostatní plocha
o výměře cca 1 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, na úředních deskách.
T: Ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

