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USNESENÍ
z 40. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 05.10.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr na pronájem pozemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2, který se nachází
v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, za účelem zemědělského obhospodařování.

1.2

pronájem části pozemku p. č. 82/17 ostat. plocha o výměře 42 m2, který se nachází
před pozemkem p. č. 7286 ostat. plocha v lokalitě ulice U Sklépka ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Romanu Smejkalovi, bytem Uherské Hradiště,
Otakarova 81, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši
54 Kč/m2/rok + příslušná inflace a příslušná sazba DPH. Nájemní vztah nabývá
účinnosti ke dni nabytí právní moci stavebního povolení.

1.5

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na
právo umístění stavby „St. Město, Mojmírova, Pavliš, příp. NN“, umístění distribuční
soustavy – střešník, kabel NN na pozemku p. č. 2424/1 ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na
právo umístění stavby „St. Město, Čoupek, úpr. DS“, umístění vedení NN (vedení NN
– 26 m, sloup NN – 1 ks) na pozemku p. č. 240/360 ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8

- ukončení smlouvy o nájmu ze dne 30.12.2014 panu Pavlu Sukovitému, Staré Město,
Sées 1978, IČ 44020767, dohodou k 31.10.2016.
- záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha o
výměře cca 100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.

2.1

studii akce „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben“ a uložila odboru investic
zajistit vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a připravit žádost
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 47. výzvy –
Infrastruktura základních škol (SVL).

2.2

projektovou dokumentaci akce Areál pohybových aktivit - Staré Město.

2.3

projektovou dokumentaci na akci Výměna umělého povrchu hřiště v areálu
„Rybníček“ ve Starém Městě.

2.4

projektovou dokumentaci akce Společensko - kulturní centrum Staré Město –
stavební úpravy.
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2.5

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Demolice RD č. p. 1270“. Vybraný uchazeč RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08
Buchlovice, IČ: 25598643 s nabídkovou cenou 412.720 Kč bez DPH, 499.391 Kč vč.
DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Demolice RD č. p. 1270“ s uchazečem
RYBÁRIK, s. r. o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 25598643 v souladu s
návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.1

Plán inventur na rok 2016.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.4

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6065/22 ostatní plocha o výměře
41 m2 v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
AUTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ, spol. s r.o., Staré Město, Huštěnovská 2003, IČ
00549011, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

III. nedoporučila zastupitelstvu města
1.3

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře
2.000 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
paní Jitce
Blahové,
bytem
Uherské
Hradiště,
Otakarova
83,
za
účelem zemědělského obhospodařování.

IV. souhlasí
5.2

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, s přijetím
peněžního daru ve výši 8.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Křesťanská mateřská
škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559, od občana Starého Města, jenž
si nepřeje být zveřejněn. Dar je určen na podporu hlavní činnosti mateřské školy.

5.3

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,
s přijetím peněžních darů v celkové výši 25.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567, od
Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330, za
účelem nákupu sportovních pomůcek, hudebních nástrojů a krojových košil.
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5.4

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, s přijetím
peněžního daru ve výši 12.500 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola,
Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, od Nadace SYNOT, Jaktáře
1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330, na projekt „Hurá na
zahradu“. Dar je určen na pořízení pomůcek pro pohybové hry na zahradě a
zakoupení hraček do písku.

V. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2,
který se nachází v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem zemědělského obhospodařování, na úředních
deskách.
T: ihned

1.5

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s.
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo
umístění stavby „St. Město, Mojmírova, Pavliš, příp. NN“, umístění distribuční
soustavy – střešník, kabel NN na pozemku p. č. 2424/1 ve vlastnictví města Staré
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.6

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s.
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo
umístění stavby „St. Město, Čoupek, úpr. DS“, umístění vedení NN (vedení NN – 26
m, sloup NN – 1 ks) na pozemku p. č. 240/360 ve vlastnictví města Staré Město, v k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zpracovat projektovou dokumentaci akce “Veřejně přístupné sportoviště a dětské
hřiště Staré Město ul. Michalská“ na alternativu B, ale bez vedlejšího malého
dětského hřiště.
T: do konce listopadu 2016

1.8

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační
plocha o výměře cca 100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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2.

Odboru investic

2.1

zajistit vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a připravit žádost
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 47. výzvy –
Infrastruktura základních škol (SVL).
T: 15.12.2016

2.2

připravit studii na outdoorové hřiště a možnost rozšíření kapacity parkovacích míst u
tělocvičny ZŠ Komenského 1720.
T: do konce prosince 2016

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

