USNESENÍ
z 50. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 12.04.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení nájmu nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní MDDr. Janě Gottwaldové, bytem
Uherské Hradiště, Svatováclavská 844, dohodou k 31.03.2017, ze zdravotních
důvodů.
záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 22.04.2015 uzavřenou mezi panem Jiřím
Goldmannem, bytem Staré Město, Huštěnovská 586 (pronajímatel) a městem Staré
Město (nájemce) týkající se nájmu části pozemku p. č. 6068/100 orná půda o výměře
124 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, dohodou
k 31.12.2016.
záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2 v lokalitě
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní
cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.

1.3

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 17.08.2000 uzavřenou mezi paní Miladou
Hrabcovou, bytem Velehrad 285 (pronajímatel) a městem Staré Město (nájemce)
týkající se nájmu části pozemku p. č. 3731/1 (dnes pozemek p. č. 6068/93 orná půda)
o výměře 40 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, dohodou
k 31.12.2016.
záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2 v lokalitě
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní
cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.

1.4

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 23.08.2000 uzavřenou mezi paní Helenou
Pelkovou, bytem Staré Město, Velkomoravská 638 (pronajímatel) a městem Staré
Město (nájemce) týkající se nájmu části pozemku p. č. 3730 (dnes pozemek p. č.
6068/123 orná půda) o výměře 48 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na
jednotlivé pozemky, dohodou k 31.12.2016.
záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2 v lokalitě
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní
cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.

1.5

záměr na pronájem části pozemku p. č. 4546/77 ostat. plocha o výměře 5 m2,
v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem umístění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou.
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1.7

záměr na pronájem části pozemku p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o výměře 160
m2, která se nachází před nemovitostí č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul. Janáčkova
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování
parkovacích míst pro návštěvníky restaurace Masaro a jejich následné užívání.

1.10

ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 01.09.2010 včetně dodatku č. 1 ze dne
24.02.2011 – výpůjčka části pozemku p. č. 7095 orná půda o výměře cca 11.000 m2,
pozemku p. č. 5242/14 orná půda o výměře 23.154 m2, pozemku p. č. 5242/15 orná
půda o výměře 2.618 m2, pozemku p. č. 5242/17 orná půda o výměře 2.442 m2, části
pozemku p. č. 241/4 orná půda o výměře 3.750 m2, části pozemku p. č. 242/1 ost.
plocha o výměře 2.400 m2, pozemku p. č. 4556/15 orná půda o výměře 1.519 m2 a
části pozemku p. č. 4556/37 orná půda o výměře 115 m2, které se nachází v lokalitě
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, – uzavřené mezi
městem Staré Město (půjčitel) a panem Radomírem Burešem, bytem Bystřice nad
Pernštejnem, Bočkova 255 (vypůjčitel), dohodou k 30.04.2017.
výpůjčku pozemků p. č. 7095 orná půda, p. č. 5242/14 orná půda, p. č. 5242/15 orná
půda, p. č. 5242/17 orná půda, p. č. 242/1 ostat. plocha, p. č. 4556/37 ostat. plocha,
p. č. 241/4 orná půda a p. č. 4556/15 orná půda o celkové výměře 63.357 m2, které
se nachází v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
ústavu Slepá ramena, z. ú., Staré Město, Brněnská 1372, IČ 05313031, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem realizace projektu „Obnova
ekosystému odstavených ramen řeky Moravy“.
dohodu o postoupení smlouvy mezi městem Staré Město (postupitel) a Slepá
ramena, z. ú., Staré Město, Brněnská 1372, IČ 05313031 (postupník).
Dohodou město Staré Město postupuje Smlouvu o výpůjčce ze dne 17.06.2011
uzavřenou mezi Povodím Moravy, s. p, Brno, Dřevařská 11, IČ 70890013 (půjčitel) a
městem Staré Město (výpůjčitel) – výpůjčka pozemků pod odstavenými rameny řeky
Moravy – Čerťák I., Čerťák II., Přední Morávka a Zadní Morávka - p. č. 4556/1 vodní
plocha, 4556/10 vodní plocha, 4556/3 vodní plocha a 4556/18 vodní plocha, části
pravobřežních pozemků řeky Moravy – p. č. 5240/2 ost. plocha a 5240/1 ost. plocha
a části pozemků pod pravobřežní ochrannou hrází vodního toku Morava – p. č. 5198
ost. plocha, 5243 ost. plocha a 835/2 ost. plocha, a část pozemku vodního koryta
vodního toku Morava – p. č. 4555/4 vodní plocha, vše v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem stavby „Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy“.

1.11

záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646, na právo
umístění optického kabelu (areálové rozvody) a elektro kabelu (areálové rozvody) na
pozemcích p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. plocha a p. č. 2414/9 orná
půda v lokalitě ulice Tovární, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Město, parc. č.
2414/22 a 4525/31“.

1.12

záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567, zastoupená
společností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311,
na právo umístění stavby plynárenského zařízení: „NTL plynovodní přípojka pro
novostavbu rodinného domu parc. č. st. 3173 v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, číslo stavby: 57756“ na pozemcích p. č. 135/65 ostat. plocha/ostat.
komunikace a p. č. 135/71 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve vlastnictví města Staré
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
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1.13

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh.
Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší
účastník – investor stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 333 Přeložka
vodovodu DN 150 v km 13,600“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na
pozemku p. č. 6034/52 orná půda ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.14

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh.
Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší
účastník – investor stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 332 Přeložka
vodovodu DN 250 v km 15,500“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na
pozemcích p. č. 4516/7 ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6010/9 ostat.
plocha/ostat. komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.

2.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci „Parkovací
dům ulice Nádražní ve Starém Městě - projektová dokumentace“.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
„Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček ve Starém Městě“.

2.3

projektovou dokumentaci a podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město“ do Operačního
programu Životní prostředí a vzala na vědomí finanční spoluúčast města ve výši
14 945 639 Kč.

2.4

projektovou dokumentaci a podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního programu Životní prostředí a vzala na
vědomí finanční spoluúčast města ve výši 9 290 165,20 Kč.

2.5

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a studii interiéru na akci „Rozšíření
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720“.

2.6

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a specifikaci interiéru na akci
„Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rastislavova “.

2.7

žádost o dotaci a studii proveditelnosti na projekt „Rozšíření kapacit pro zájmové
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova“ v rámci
Integrovaného operačního programu, 57. výzva – Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

2.8

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Revitalizace ulice Svatovítské, Staré
Město“ s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ:
25598643 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

3.4

výsledek výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Staré Město“. Vybraný dodavatel
Dobráci s. r. o., Vajnorská 46, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČ 47804602
s nabídkovou cenou 3 100 000 Kč bez DPH, tj. 3 751 000 Kč vč. DPH.
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uzavření kupní smlouvy „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Staré Město
s dodavatelem Dobráci s. r. o., Vajnorská 46, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,
IČ 47804602.
5.1

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – osobního automobilu zn. ŠKODA
Superb formou odprodeje. Nabídka bude zveřejněna na internetových stránkách
města a v soukromé inzerci. Prodejní cena ve výši 118 000 Kč je stanovena dle
znaleckého posudku.

5.2

Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku v celkové hodnotě 3 520 Kč
uzavřenou mezi Městem Staré Město a příspěvkovou organizací Sportovní a kulturní
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, z důvodu předání zboží
do informačního centra EVENT na náměstí Velké Moravy č. p. 2190, 686 03 Staré
Město, 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. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5.3

na základě žádosti Bc. Romana Janíka, ředitele příspěvkové organizace Sportovní a
kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku – nákup sekačky. Tyto prostředky jsou
zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 na § 3412 Sportovní zařízení
v majetku obce, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným PO.

5.4

na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Sportovní a kulturní centrum,
Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, použití finančních prostředků z
investičního fondu ve výši 49 800 Kč na dofinancování pořizovací ceny dlouhodobého
hmotného majetku – sekačky Starjet Exclusive včetně žacího příslušenství.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.9

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2
v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, panu Jaroslavu Šebkovi, bytem Staré Město, Huštěnovská 1505, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 250 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady u rodinného
domu.
Převod je osvobozen od DPH dle § 56, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z
přidané hodnoty v platném znění.
III. neschválila

1.6

záměr na pronájem části pozemku p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o výměře 30 m2,
která se nachází před nemovitostí č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul. Janáčkova ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem venkovního posezení pro
hosty restaurace Masaro.
IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.8

schválit převod majetku - prodej části pozemku p. č. 340/117 ostat. plocha/ostat.
komunikace o výměře cca 200 m2, která se nachází u nemovitosti č. p. 1735 –
restaurace Masaro, ul. Janáčkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem vybudování parkovacích míst pro restauraci Masaro a jejich následné
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užívání a za účelem zajištění zásobování provozovny z důvodu přípravy parkovacích
ploch v této lokalitě městem Staré Město.
V. rozhodla
2.8

o vyloučení účastníka zadávacího řízení na stavební práce ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Revitalizace ulice Svatovítské, Staré Město“ JASS-UNI, s.r.o.,
Jalubí, IČ: 60743638 z důvodů, že podaná nabídka neobsahovala cenovou nabídku.
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Revitalizace ulice Svatovítské, Staré
Město“ - veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Vybraný dodavatel RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ:
25598643 s nabídkovou cenou 7 444 628,94 Kč bez DPH, 9 008 001,02 Kč vč. DPH.

VI. souhlasí
3.1

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 nadačního příspěvku ve výši 60 000 Kč pro Středisko volného času Klubko
Staré Město, příspěvková organizace, U Školky 1409, 686 03 Staré Město, okres
Uherské Hradiště, od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČO:
26721511. Nadační příspěvek bude použit na mzdové náklady pedagoga.

3.3

s převzetím
záštity
města
Staré
Město
nad
kulturní
akcí
–
mezinárodní festival s názvem POLSKÁ A CHORVATSKÁ KULTURA s podtitulem 4.
DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2017, která se koná v termínu 1. – 4. června 2017.

5.5

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 5 000 Kč pro Křesťanskou mateřskou školu, Za Radnicí 1823,
686 03 Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022559,
od p. Vladimíra Obdržálka (fy KOPO), Váhovy 626, 687 08 Buchlovice, IČ: 12713341.
Dar je určen na zajištění hlavního předmětu činnosti mateřské školy (zajištění
předškolní výchovy, logopedická poradna, organizování a pořádání akcí pro děti,
křesťanská výchova dětí).
VII. určila

2.1

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci
„Parkovací dům ulice Nádražní ve Starém Městě - projektová dokumentace“ tyto
dodavatele: Ing. arch. Miroslav Baleja – ARS projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín,
SAURA, s. r. o., Opletalova 6, 602 00 Brno, CENTROPROJEKT GROUP a. s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, Mikulík projekty s. r. o., Svatoplukova 285, 686 01
Uherské Hradiště, GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště.

2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček ve Starém Městě“ tyto
dodavatele: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391, DIČ:
CZ25558391, JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
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63489163, DIČ: CZ63489163, MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01
Kyjov, IČ: 49971379, DIČ: CZ49971379, StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16
Fryšták – Dolní Ves, IČ: 29278481, DIČ: CZ29278481, Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, DIČ:
CZ26229455.
VIII. vyhlašuje
3.2

termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého
Města v roce 2017. Termín pro přijímání podání návrhů nominací osobností na
udělení Ceny města Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení Radou
města Staré Město do 30. května 2017. Pravidla pro udělování Ceny města
Starého Města a formulář návrhu na udělení Ceny města Starého Města jsou ke
stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město - Cena
města.
IX. vzala na vědomí

2.3

finanční spoluúčast města ve výši 14 945 639 Kč na projekt „Snížení energetické
náročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město“ do Operačního
programu Životní prostředí.

2.4

finanční spoluúčast města ve výši 9 290 165,20 Kč na projekt „Snížení energetické
náročnosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního programu Životní prostředí.

2.7

finanční spoluúčast města ve výši nejméně 3 461 102,10 Kč na projekt „Rozšíření
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ
Rastislavova“ v rámci Integrovaného operačního programu, 57. výzva – Infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

4.1

zprávu o uplatňování územního plánu Kněžpole.

4.2

žádost o územní řízení dle § 86 stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.3

žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru dle § 96a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.4

žádost o řízení o změně v užívání stavby dle § 127 odst. 4 stavebního zákona
v platném znění dle zápisu a požaduje svolání místního šetření v součinnosti
s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

X. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných
prostorách o celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém
Městě, Za Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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1.2

zveřejnit záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 4546/77 ostat. plocha o výměře 5
m2, v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem umístění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou, na úředních
deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o
výměře 160 m2, která se nachází před nemovitostí č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul.
Janáčkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování
parkovacích míst pro návštěvníky restaurace Masaro a jejich následné užívání na
úředních deskách.
T: ihned

1.11

zveřejnit záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646,
na právo umístění optického kabelu (areálové rozvody) a elektro kabelu (areálové
rozvody) na pozemcích p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. plocha a p. č.
2414/9 orná půda v lokalitě ulice Tovární, které jsou ve vlastnictví města Staré Město,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Město,
parc. č. 2414/22 a 4525/31“, na úředních deskách.
T: ihned

1.12

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567,
zastoupená společností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1,
IČ 27935311, na právo umístění stavby plynárenského zařízení: „NTL plynovodní
přípojka pro novostavbu rodinného domu parc. č. st. 3173 v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, číslo stavby: 57756“ na pozemcích p. č. 135/65 ostat.
plocha/ostat. komunikace a p. č. 135/71 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve vlastnictví
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.13

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh.
Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší
účastník – investor stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 333 Přeložka
vodovodu DN 150 v km 13,600“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na
pozemku p. č. 6034/52 orná půda ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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1.14

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh.
Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší
účastník – investor stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 332 Přeložka
vodovodu DN 250 v km 15,500“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na
pozemcích p. č. 4516/7 ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6010/9 ostat.
plocha/ostat. komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

