USNESENÍ
z 63. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 8.11.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr na pronájem
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
61,72 m2
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
59,48 m2,
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
65,22 m2
vše na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.

1.2

nájem části pozemku p. č. 3884/4 vodní plocha o výměře 3 m2 v lokalitě ul. Zerzavice
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, na dobu
určitou – ode dne účinnosti smlouvy do dokončení stavby a následného
majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva věcného břemene do katastru
nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let, a nájemné ve výši 13,20 Kč/m2 a rok, za
účelem umístění stavby „Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém
Městě“.

1.3

výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře
287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradišťská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Moravskému zemskému muzeu, Brno, Zelný
trh 6, IČ 00094862, na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018, za účelem
technické základny staroměstských archeologických výzkumů.

1.4

pronájem části pozemku p. č. st. 1537 zast. plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v areálu
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 54,40 Kč/m2 a rok, za
účelem umístění skladového kontejneru pro uložení zahradní techniky (sekačka,
křovinořez apod.).

1.6

záměr na převod majetku – prodej částí pozemků p. č. 6064/32 orná půda, p. č.
6064/63 ostat. plocha, p. č. 6064/71 orná půda a p. č. 6064/245 ostat. plocha o
celkové výměře cca 6.500 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, za účelem výstavby výrobních prostor a s nimi spojených
administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor.

1.7

záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. 7308 ostat. plocha/jiná plocha
o výměře 13 m2 za část pozemku p. č. 2422/15 ostat. plocha o výměře 5 m2 a část
pozemku p. č. 2424/2 ostat. plocha o výměře 1 m2, vše v lokalitě ulice Nad Hřištěm ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických
vztahů k užívaným pozemkům.

1.16

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město, Staré Město,
náměstí Hrdinů 100, IČ00567884, na právo umístění stavby „Bezbariérový chodník a
parkoviště Zerzavice ve Starém Městě“ na části pozemku p. č. 3884/4 vodní o výměře
3 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který

je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se
sídlem v Brně, Dřevařská 11.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění stavby Bezbariérový
chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém Městě“ – provedení stavby a její užívání,
provádění údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem vstupovat a vjíždět na pozemek
za podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích a
hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu existence stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové splátky, a to v částce
podle platných cenových předpisů – výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního
užitku ve výši obvyklé ceny.
1.17

1.18

záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré Město,
se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (oprávněný,
investor) na právo umístění:


stavby SO 357 Odlučovač ropných látek v km 14,000 vlevo, na pozemcích
p. č. 6028/18 a p. č. 6028/19 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
města Staré Město, za účelem zřízení, umístění a provozování odlučovače
ropných látek v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



stavby SO 488 Systém SOS – provizorní napojení telematiky a hlásek na
dispečink, na pozemku p. č. 6010/9 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem umístění a provozování vedení
systému SOS v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.

záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré Město,
se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (investor) a
společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), na právo umístění:


distribuční soustavy – SO 402 Úprava vedení VVN v km 13,640, na
pozemcích p. č. 4560/50, 6028/1, 6028/2, 6028/3, 6030/11, 6030/104,
6030/685 a 7265/47 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města
Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby distribuční
soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 411 Přeložka vedení VN v km 8,570-12,400, na
pozemcích p. č. 6165/178 a 6165/302 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 414 Přeložka vedení VN v km 13,160 a u sil.
III/42824, na pozemcích p. č. 6165/119 a 7265/7 v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování,
oprav a údržby distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice
– Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 415 Přeložka vedení VN v km 13,590-14,000 na
pozemcích p. č. 4560/126, 6028/30, 6030/101, 6030/111, 6030/171, 6034/52,
6165/362, 7264/8 a 7266/41 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví

města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.


distribuční soustavy – SO 416 Přeložka vedení VN v km 13,650 na pozemcích
p. č. 6030/11, 7266/41 a 7265/47 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 418 Přeložka vedení VN v km 14,550 – 15,330 na
pozemcích p. č. 6009/67, 6018/527, 6018/572 a 7269/8 v k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení,
provozování, oprav a údržby distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.

1.19

uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem Staré Město,
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, a Slováckými vodárnami a
kanalizacemi, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866.
Předmětem dohody je úprava práv, povinností a vztahů vznikajících mezi účastníky
dohody – vlastníky provozně souvisejících vodohospodářských zařízení tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu po veřejnou potřebu.

1.20

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na zimní období 2017–2018.

1.22

záměr na převod majetku – prodej hasičského vozidla Tatra T148.

1.23

uzavření nájemní smlouvy mezi Římskokatolickou farností Staré Město u Uherského
Hradiště, Staré Město, náměstí Hrdinů 8, IČ: 462 57 934 (pronajímatel) a městem
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884 (nájemce) na pronájem
části stavby „Kostel Sv. Ducha“ za účelem vybudování stavby „Kostel Svatého Ducha
ve Starém Městě – POLYFUNKČNÍ SÁL“, dle předloženého návrhu.

2.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Chodníky a veřejné osvětlení hřbitov – 1.
část“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla a posunutí
termínu dokončení díla.

2.2

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Kostel Sv. Ducha ve Starém Městě
– POLYFUNKČNÍ SÁL“ s dodavatelem PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., IČ:
27677443 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.5

v souladu
s ustanovením
§
31
odst.
1
písm.
a)
zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů změnu odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská
škola, Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, z důvodu navýšení
účetních odpisů.

5.6

v souladu
s ustanovením
§
31
odst.
1
písm.
a)
zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány majetku na rok 2018 těmto příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Staré Město:
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
- Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559
- Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75833328.

II. neschválila
1.5

záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 6072 zahrada o výměře 280 m2
v lokalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ***,
z důvodu plánované revitalizace ulice Salašská – II. etapa.
III. doporučila zastupitelstvu města

1.8

schválit záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 6285 ostat. plocha o
výměře 111 m2 a pozemku p. č. 2517/2 trvalý travní porost o výměře 647 m2 v lokalitě
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú, Staré Město u Uh. Hradiště, oba ve
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha
3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za pozemek p. č. 6112/630 orná půda
o výměře 1.779 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem realizace bytové výstavby
v lokalitě ul. Velehradská.

1.10

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda a části
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové výměře cca 20 m2, vše v lokalitě
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ***, za cenu 150,00 Kč
/m2 + podíl na studii a projektové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za účelem
narovnání vlastnických vztahů pod rozestavěnou stavbou garáže č. 12.

1.11

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda a části
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové výměře cca 20 m2, vše v lokalitě
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ***, za cenu 150,00 Kč
/m2 + podíl na studii a projektové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za účelem
narovnání vlastnických vztahů pod rozestavěnou stavbou garáže č. 13.

1.12

schválit převod majetku – výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 pozemku p. č.
240/106 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 1.614 m2 v lokalitě ulice Erbenova
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastnice pozemku ***, za
cenu 120 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod komunikací.

1.13

schválit převod majetku – výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemků
p. č. 4560/63 vodní plocha o výměře
89 m2
p. č. 6010/82 orná půda o výměře
72 m2
p. č. 6011/53 orná půda o výměře
24 m2
p. č. 6011/184 ostatní plocha o výměře
41 m2
p. č. 6012/17 orná půda o výměře
602 m2
p. č. 6012/44 ostatní plocha o výměře
451 m2
p. č. 6013/114 orná půda o výměře
196 m2
p. č. 6013/115 orná půda o výměře
2.254 m2
p. č. 6013/116 orná půda o výměře
1.921 m2
p. č. 6014/89 ostatní plocha o výměře
37 m2
p. č. 6015/169 orná půda o výměře
1.306 m2
p. č. 6015/170 orná půda o výměře
2.494 m2
p. č. 6015/171 orná půda o výměře
3.802 m2
p. č. 6015/172 orná půda o výměře
1.369 m2
p. č. 6018/26 orná půda o výměře
562 m2
p. č. 6027/85 trvalý travní porost o výměře
75 m2
p. č. 6027/158 ostatní plocha o výměře
11 m2
vše v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od ***,
za cenu 22 Kč/m2.

1.14

schválit převod majetku – výkup pozemků:
p. č. 6053/204 ostat. plocha o výměře 4 m2
p. č. 6053/205 ostat. plocha o výměře 60 m2
p. č. 6053/206 ostat. plocha o výměře 141 m2
p. č. 6053/238 orná půda o výměře 1.317 m2
p. č. 6053/239 orná půda o výměře
418 m2
p. č. 6053/240 orná půda o výměře 1.017 m2
p. č. 6053/242 orná půda o výměře 1.439 m2
p. č. 6053/246 orná půda o výměře 2.214 m2
p. č. 6053/247 orná půda o výměře 2.242 m2
p. č. 6053/248 orná půda o výměře 2.000 m2
p. č. 6053/250 orná půda o výměře 1.804 m2
p. č. 6053/252 orná půda o výměře 1.633 m2
p. č. 6053/254 orná půda o výměře 1.310 m2
p. č. 6053/256 orná půda o výměře 1.387 m2
vše v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, od vlastníka pozemků společnosti TERRENI SOKOLEC s.r.o., Uherské
Hradiště, Otakarova 81, IČ 26923157, za cenu 9.016.000 Kč + příslušná sazba DPH.

1.15

schválit převod majetku – výkup pozemků:
p. č. 6053/50 orná půda o výměře 384 m2
p. č. 6053/303 orná půda o výměře 312 m2
p. č. 6053/305 orná půda o výměře 142 m2
p. č. 6053/319 orná půda o výměře 197 m2
vše v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, od vlastníka pozemků společnosti REAL ESTATE UH s.r.o., Uherské
Hradiště, Otakarova 81, IČ 27706338, za cenu 984.000 Kč + příslušná sazba DPH.

1.21

schválit převod majetku – výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemků
p. č. 4527/28 ostatní plocha o výměře
22 m2
p. č. 4560/88 vodní plocha o výměře
44 m2
p. č. 6018/512 orná půda o výměře
1.268 m2
p. č. 6018/538 orná půda o výměře
483 m2
p. č. 6025/45 orná půda o výměře
127 m2
vše v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od ***,
za cenu 22 Kč/m2.

5.2

schválit navýšení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3113 Základní školy) o 60 tis. Kč, a to na položce 5331 Neinvestiční
příspěvky zřízeným PO. Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 5/2017
– změna závazného ukazatele na § 3113 Základní školy.

5.3

schválit neinvestiční transfer na nákup automatické myčky do jídelny ve výši 300 tis.
Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Staré Město, Komenského 1720, 686 03
Staré Město, IČ: 75022567, dle přiložené nabídky fy MEGASTRO CZ, s. r. o., Staré
Město. Navýšení finančních prostředků je zahrnuto v rozpočtovém opatření č. 5/2017
na § 3113 Základní školy na položce 6351 Investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím.

5.4

schválit rozpočtové opatření č. 5/2017:
- zvýšení příjmů ze 138 201 tis. Kč na 144 065 tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 174 368 tis. Kč na 175 295 tis. Kč
- změnu financování ze 36 167 tis. Kč na 31 230 tis. Kč

IV. nedoporučila zastupitelstvu města
1.5

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6072 zahrada o výměře 280 m2
v lokalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ***,
z důvodu plánované revitalizace ulice Salašská – II. etapa.
V. souhlasí

3.1

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 55.000,- Kč od Nadace Partnerství, Údolní 33,
602 00 Brno, IČ: 45773521. Nadační příspěvek bude použit na realizaci projektu
Květinové ostrovy – studna poznání.
VI. rozhodla

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kostel Sv. Ducha ve Starém Městě –
POLYFUNKČNÍ SÁL“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný
dodavatel PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., IČ: 27677443 s nabídkovou cenou
5 454 525,- Kč bez DPH, 6 599 975,- Kč vč. DPH.
vzala na vědomí

4.1

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94 a stavebního
zákona.

4.2

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94 a stavebního
zákona.

4.3

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94 a stavebního
zákona.

5.1

hospodaření města k 30.9.2017.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
61,72 m2 za účelem provozování zubní ordinace
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
59,48 m2, za účelem provozování zubní ordinace
 nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře
65,22 m2
vše na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, na úředních deskách a regionálním tisku.
T: ihned

1.6

zveřejnit záměr na převod majetku - prodej částí pozemků p. č. 6064/32 orná půda, p.
č. 6064/63 ostat. plocha, p. č. 6064/71 orná půda a p. č. 6064/245 ostat. plocha o
celkové výměře cca 6.500 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, za účelem výstavby výrobních prostor a s nimi spojených
administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. 7308 ostat.
plocha/jiná plocha o výměře 13 m2 za část pozemku p. č. 2422/15 ostat. plocha o
výměře 5 m2 a část pozemku p. č. 2424/2 ostat. plocha o výměře 1 m2, vše v lokalitě
ulice Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům, na úředních deskách.
T: ihned

1.9

zajistit zpracování znaleckého posudku na cenu pozemku p. č. 4552/5 ostat.
plocha/ostat. komunikace o výměře 64 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská – ulička mezi
domy č. p. 392 a č. p. 241 a 355 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
T: ihned

1.17

ŽP zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Staré Město, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
(oprávněný, investor) na právo umístění:


stavby SO 357 Odlučovač ropných látek v km 14,000 vlevo, na pozemcích
p. č. 6028/18 a p. č. 6028/19 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
města Staré Město, za účelem zřízení, umístění a provozování odlučovače
ropných látek v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



stavby SO 488 Systém SOS – provizorní napojení telematiky a hlásek na
dispečink, na pozemku p. č. 6010/9 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem umístění a provozování vedení
systému SOS v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.

na úředních deskách.
1.18

T: ihned

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Staré
Město, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
(investor) a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), na právo umístění:


distribuční soustavy – SO 402 Úprava vedení VVN v km 13,640, na
pozemcích p. č. 4560/50, 6028/1, 6028/2, 6028/3, 6030/11, 6030/104,
6030/685 a 7265/47 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města
Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby distribuční
soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 411 Přeložka vedení VN v km 8,570-12,400, na
pozemcích p. č. 6165/178 a 6165/302 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 414 Přeložka vedení VN v km 13,160 a u sil.
III/42824, na pozemcích p. č. 6165/119 a 7265/7 v k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování,
oprav a údržby distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice
– Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 415 Přeložka vedení VN v km 13,590-14,000 na
pozemcích p. č. 4560/126, 6028/30, 6030/101, 6030/111, 6030/171, 6034/52,
6165/362, 7264/8 a 7266/41 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 416 Přeložka vedení VN v km 13,650 na pozemcích
p. č. 6030/11, 7266/41 a 7265/47 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 418 Přeložka vedení VN v km 14,550 – 15,330 na
pozemcích p. č. 6009/67, 6018/527, 6018/572 a 7269/8 v k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení,
provozování, oprav a údržby distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.

na úředních deskách.
1.22

T: ihned

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej hasičského vozidla Tatra T148, na
úředních deskách a regionálním tisku.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

