Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
z 68. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 17.01.2018
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr pronajmout anténní stožár na budově č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění a provozování
technického zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení koncových účastníků
k síti Internet.

1.2

záměr na pronájem nebytových prostor o výměře cca 21,5 m2 + podíl na společných
prostorách na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.4

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha/silnice o
výměře cca 120 m2 a pozemku p. č. 4525/36 ostat. plocha/silnice o výměře 166 m2,
vše v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem rozšíření areálu společnosti.

1.5

záměr na převod majetku – prodej vodohospodářského zařízení:
Vodohospodářské zařízení kanalizace - STOKA
 AIVc-7
 AIVc-7
 AIVc-7
 AIVc-7 - výtlak
 OS AIVc-7
 AIVc-7-1
 AIVc-7-1
 AIVc-7-1
 ČS 9 Sportovní
 pozemek ČS 9
p. č. 4546/88 ost. plocha
 IVa-5
 výtlak AIVa-5S
 AIVa-5S
 AIVa-5S
 ČS 11 Louky II
 pozemky ČS 11
p. č. 3678/5 ost. plocha
p. č. 6064/249 orná půda
p. č. 6064/251 ost. plocha
p. č. 6064/252 orná půda
p. č. 6068/209 ost. plocha
p. č. 6068/210 orná půda
p. č. 6068/212 ost. plocha
 sběrač AIV - výtlak
 sběrač AIV
 sběrač AIV
 sběrač AIV
 sběrač AIV
 OS 17 AIV
 ČS 3 Za Špicí

lokalita
ul. Salašská
ul. Salašská
ul. Salašská
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky

ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées,
ul. Sées,
ul. Sées
ul. Za Špicí

délka 195,37 m
délka 172,30 m
délka 11,36 m
délka 33,37 m
délka
7,38 m
délka 35,46 m
délka 65,64 m
délka 59,33 m
délka
39,60 m
2

o výměře 30 m
délka
71,38 m
délka
16,97 m
délka 423,41 m
délka 638,72 m
délka 102,40 m

2

o výměře 48 m
2
o výměře 35 m
2
o výměře 39 m
2
o výměře 14 m
2
o výměře
6m
2
o výměře
1m
2
o výměře 13 m
délka 536,70 m
délka
18,34 m
délka 107,98 m
délka 486,55 m
délka 211,19 m
délka
7,35 m
délka 1.764,00 m
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pozemky ČS
p. č. st. 3375
p. č. 162/15 ost. plocha
p. č. 6073/288 ost. plocha
sběrač AIVa
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
OS 15 AIVc
OS 16 AIVc
AIVc-S1
AIVc-S1
AIVa-2
AIVa-2
AIVa-2
AIVa-2-1
AIVa-2-1
AIVa-2-1-1
AIVa-2-2
AIVa-2-3
AIVa-2-4
AIVa-5-1S
AIVa-5D-1
AIVa-5D-1
AIVa-5D-1-1
AIVa-5D-1-1
AIVa-5D-2
AIVa-5D-2
AIVa-5D-2-1
vodovod Finská
vodovod Luční
vodovod Huštěnovská, Venturini
vodovod Louky
vodovod Špílov
vodovod Trávník
vodovod inženýrské sítě Trávník

ul. Za Špicí

ul. Trávník
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky

2

o výměře 406 m
2
o výměře 926 m
2
o výměře 660 m
délka 590,82 m
délka
18,00 m
délka
4,80 m
délka
45,88 m
délka 229,91 m
délka
18,92 m
délka
7,86 m
délka
6,63 m
délka
73,51 m
délka 261,07 m
délka
92,38 m
délka
94,55 m
délka
44,86 m
délka
55,15 m
délka 140,24 m
délka 116,99 m
délka 117,13 m
délka 153,15 m
délka
36,06 m
délka 441,34 m
délka 138,80 m
délka
61,90 m
délka 147,04 m
délka
84,72 m
délka
97,26 m
délka
65,99 m
délka
97,85 m
délka
64,00 m
délka 503,00 m
délka 270,00 m
délka 1.140,00 m
délka 141,00 m
délka 158,00 m
délka 490,00 m

v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou dnes ve vlastnictví města Staré Město.
1.7

1.9

ukončení pronájmu pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o výměře
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře
společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré
38 243, dohodou k 31.03.2018.

53 m2
42 m2
401 m2
14 m2
34 m2
181 m2
267 m2
112 m2
Město, Velehradská 1469, IČ: 269

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
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společností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311,
na právo umístění stavby plynárenského zařízení: “REKO MS Staré Město –
Hradišťská, číslo stavby: 7700100632“ na částech pozemků p. č. 4506/55, p. č.
4546/55, p. č. 4546/75, p. č. 4551/5, p. č. 4551/15, p. č. 4551/16, p. č. 4551/20, p. č.
4551/21, p. č. 4551/22, p. č. 4551/23, p. č. 4551/24, p. č. 4551/25, p. č. 4551/26, p. č.
4551/27 a p. č. 4560/120, vše v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré Město.
1.10

odvádění srážkových vod z novostavby „OBCHODNÍ CENTRUM, ulice Východní,
Staré Město u Uherského Hradiště“, do soustavy melioračních kanálů v lokalitě Louky
ve Starém Městě, k. ú. Staré město u Uh. Hradiště, která je v majetku města Staré
Město, společnosti Estis company s. r. o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, s
účinností ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby ve výši 6.000,00 Kč/rok + příslušná
sazba DPH.

1.13

Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního a biologicky
rozložitelného odpadu na území města Staré Město mezi městem Staré Město,
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (objednatel) a společností OdpadyTřídění-Recyklace a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, IČ 63483980
(dodavatel).

1.14

převod majetku – prodej hasičského vozidla Tatra 148, společnosti Dobráci s. r. o.,
Bratislava, Vajnorská 56/46, IČ 47804602, SK, za cenu 80.000 Kč.

2.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
„Společensko – kulturní centrum Staré Město – stavební úpravy“.

2.2

dokumentaci pro provádění stavby akce „Veřejně přístupné sportoviště Staré Město
ul. Michalská“.

2.3

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská“.

2.4

projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Cyklistická stezka na ulici
Kostelanské ve Starém Městě“.

2.5

příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na projekt „Cyklistická
stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“.

3.1

vydání volebního řádu Školské rady Základní školy, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022567 na základě ust. § 167 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.3

rozpočet sociálního fondu na rok 2018.

5.4

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a předmětů v operativní evidenci dle
předloženého návrhu.
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.6

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 2364/2 zast. plocha a nádvoří o
výměře 114 m2, který se nachází pod přečerpávací stanicí v lokalitě ul. Luční čtvrť a
pozemku p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 380 m2 v lokalitě ul.
Východní, vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
ZEVOS, a. s., Uherské Hradiště, Nádražní 25, IČ 46972501, za cenu 600 Kč/m 2 +
příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným
pozemkům.

1.7

schválit převod majetku – prodej pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře
53 m2
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře
42 m2
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře
401 m2
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o výměře
14 m2
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře
34 m2
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře
181 m2
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře
267 m2
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře
112 m2
které se nachází v areálu společnosti LUKROM ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 600 Kč/m2, za účelem zcelení pozemků pro budoucí
výstavbu.

1.8

schválit převod majetku – výkup pozemků
p. č. 6013/144 orná půda o výměře
1.421 m2
p. č. 6013/145 orná půda o výměře
1.156 m2
p. č. 6013/146 orná půda o výměře
1.867 m2
p. č. 6013/100 ostat. plocha o výměře
32 m2
p. č. 6013/200 orná půda o výměře
551 m2
vše v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od
vlastníka pozemků pana ***, za cenu 22 Kč/m2.

1.11

zrušit převod majetku – prodej částí pozemků p. č. 6068/124 orná půda, p. č. 6288/25
ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.
6068/47 orná půda a pozemku p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat. komunikace o
celkové výměře cca 600 m2, v lokalitě ulice Východní – obchodní zóna ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Estis company s. r. o., Brno,
Lidická 700/19, IČ 03104192, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, který byl
schválen na 13. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2016 pod bodem II./14.4

1.12

zrušit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 432
m2 (stavební pozemek č. 7 o výměře 432 m2) v lokalitě ulice Velehradská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, manželům *** za cenu 1.999 Kč/m2 +
příslušná sazba DPH, z rodinných důvodů.

5.2

schválit rozpočtové opatření č. 7/2017:
- zvýšení příjmů ze 162 580 tis. Kč na 162 629 tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 169 725 tis. Kč na 169 774 tis. Kč
- financování ve výši 7 145 tis. Kč beze změn

5.3

schválit Dodatek č. 48, kterým se mění a doplňuje „Smlouva o zajištění městské
hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí
Kunovice a Staré Město“ ze dne 16. 2.1994, uzavřeným se společností ČSAD BUS
Uherské Hradiště, a.s., IČ: 27752968. Jedná se o příspěvek města Staré Město na
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dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 347.350,- Kč. Tento výdaj je již začleněn
v rozpočtu města na § 2292 Dopravní obslužnost.
III. nedoporučila zastupitelstvu města
1.3

schválit převod majetku – prodej částí pozemku p. č. 263/1 ostat. plocha/jiná plocha o
výměře cca 250–300 m2 (jedná se o část pozemku před bytovým domem) v lokalitě
Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spoluvlastníkům
bytových domů č.p. 1478, 1479, 1480, 1481 a 1482, Finská čtvrť ve Starém Městě, za
účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům, z důvodu rozvojového
území pro město.

1.12

schválit vrácení složené jistiny ve výši 30.000 Kč, která byla složena jako záloha
kupní ceny v soutěži o stavební pozemek v lokalitě ulice Velehradská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům ***.
IV. jmenovala

3.2

do funkce člena Školské rady Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ: 75022567 na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za zřizovatele na funkční období 2018 – 2020:
Mgr. Martina Zábranského, Ing. Kamila Psotku, MUDr. Irenu Pelechovou.
V. ustanovila

5.1

poradní skupinu pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2017 a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní závěrce a sdělení svého stanoviska
zastupitelstvu města ve vztahu ke schvalované účetní závěrce města Staré Město za
rok 2017. Poradní skupina je ustanovena v tomto složení:
- Mgr. Martin Zábranský
- Ing. Lenka Pleváková
- Ing. Zdislava Zvardoňová
VI. určila

2.1

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Společensko – kulturní centrum Staré Město – stavební úpravy“ tyto dodavatele: AB
stavby s.r.o., Košíky 78, 687 04 Traplice, IČ: 25524232, DIČ: CZ25524232, KODRLA
s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, MARKO
realizace, s.r.o., Huštěnovice č. p. 245, 687 03 Huštěnovice, IČ: 49683799, DIČ:
CZ49683799, STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171, STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106,
686 03 Staré Město, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497.

2.3

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská“ tyto dodavatele: JM
Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163, DIČ:
CZ63489163, MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ:
49971379, DIČ: CZ49971379, Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice,
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IČ: 63472902, DIČ: CZ63472902, 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.
VII. vzala na vědomí
2.5

finanční spoluúčast města na projektu „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve
Starém Městě“ ve výši nejméně 2 361 336 Kč.

4.2

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

4.3

žádost o vydání společného souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného záměru
dle § 96a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

6.1

žádost Mgr. Josefa Jurnykla, ředitele Základní školy, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022567, o navýšení rozpočtu na financování
školního psychologa, jednalo by se o poloviční úvazek, na který jsou náklady za
období únor – prosinec 225.138,- Kč včetně odvodů. Doposud byl školní psycholog
financován z projektů, nyní tato možnost není.
VIII. projednala

4.1

návrh připomínek ke Koncepci veřejné dopravy „Slovácká doprava 2017“.
IX. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem anténního stožáru na budově č. p. 2015, ul. Bratří
Mrštíků ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění a
provozování technického zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení
koncových účastníků k síti Internet, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře cca 21,5 m2 + podíl na
společných prostorách na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat.
plocha/silnice o výměře cca 120 m2 a pozemku p. č. 4525/36 ostat. plocha/silnice o
výměře 166 m2, vše v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem rozšíření areálu společnosti, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej vodohospodářského zařízení:
Vodohospodářské zařízení kanalizace - STOKA
 AIVc-7
 AIVc-7

lokalita
ul. Salašská
ul. Salašská

délka 195,37 m
délka 172,30 m

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
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AIVc-7
AIVc-7 - výtlak
OS AIVc-7
AIVc-7-1
AIVc-7-1
AIVc-7-1
ČS 9 Sportovní
pozemek ČS 9
p. č. 4546/88 ost. plocha
IVa-5
výtlak AIVa-5S
AIVa-5S
AIVa-5S
ČS 11 Louky II
pozemky ČS 11
p. č. 3678/5 ost. plocha
p. č. 6064/249 orná půda
p. č. 6064/251 ost. plocha
p. č. 6064/252 orná půda
p. č. 6068/209 ost. plocha
p. č. 6068/210 orná půda
p. č. 6068/212 ost. plocha
sběrač AIV - výtlak
sběrač AIV
sběrač AIV
sběrač AIV
sběrač AIV
OS 17 AIV
ČS 3 Za Špicí
pozemky ČS
p. č. st. 3375
p. č. 162/15 ost. plocha
p. č. 6073/288 ost. plocha
sběrač AIVa
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
sběrač AIVc
OS 15 AIVc
OS 16 AIVc
AIVc-S1
AIVc-S1
AIVa-2
AIVa-2
AIVa-2
AIVa-2-1
AIVa-2-1
AIVa-2-1-1
AIVa-2-2
AIVa-2-3
AIVa-2-4
AIVa-5-1S
AIVa-5D-1
AIVa-5D-1
AIVa-5D-1-1
AIVa-5D-1-1

ul. Salašská
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
ul. Sportovní
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky

ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées,
ul. Sées,
ul. Sées
ul. Za Špicí
ul. Za Špicí

ul. Trávník
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Tyršova
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Sées
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
ul. Trávník
Louky
Louky
Louky
Louky
Louky

délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka

11,36 m
33,37 m
7,38 m
35,46 m
65,64 m
59,33 m
39,60 m
2

o výměře 30 m
délka
71,38 m
délka
16,97 m
délka 423,41 m
délka 638,72 m
délka 102,40 m

2

o výměře 48 m
2
o výměře 35 m
2
o výměře 39 m
2
o výměře 14 m
2
o výměře
6m
2
o výměře
1m
2
o výměře 13 m
délka 536,70 m
délka
18,34 m
délka 107,98 m
délka 486,55 m
délka 211,19 m
délka
7,35 m
délka 1.764,00 m
2

o výměře 406 m
2
o výměře 926 m
2
o výměře 660 m
délka 590,82 m
délka
18,00 m
délka
4,80 m
délka
45,88 m
délka 229,91 m
délka
18,92 m
délka
7,86 m
délka
6,63 m
délka
73,51 m
délka 261,07 m
délka
92,38 m
délka
94,55 m
délka
44,86 m
délka
55,15 m
délka 140,24 m
délka 116,99 m
délka 117,13 m
délka 153,15 m
délka
36,06 m
délka 441,34 m
délka 138,80 m
délka
61,90 m
délka 147,04 m
délka
84,72 m

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
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AIVa-5D-2
AIVa-5D-2
AIVa-5D-2-1
vodovod Finská
vodovod Luční
vodovod Huštěnovská, Venturini
vodovod Louky
vodovod Špílov
vodovod Trávník
vodovod inženýrské sítě Trávník

Louky
Louky
Louky

délka
97,26 m
délka
65,99 m
délka
97,85 m
délka
64,00 m
délka 503,00 m
délka 270,00 m
délka 1.140,00 m
délka 141,00 m
délka 158,00 m
délka 490,00 m

v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou dnes ve vlastnictví města Staré Město,
na úředních deskách.
T: ihned
1.7

jednat s vlastníkem pozemků p. č. 6034/321 a 6034/322 o jejich směně.
T: ihned

1.9

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: “REKO MS Staré
Město – Hradišťská, číslo stavby: 7700100632“ na částech pozemků p. č. 4506/55, p.
č. 4546/55, p. č. 4546/75, p. č. 4551/5, p. č. 4551/15, p. č. 4551/16, p. č. 4551/20, p.
č. 4551/21, p. č. 4551/22, p. č. 4551/23, p. č. 4551/24, p. č. 4551/25, p. č. 4551/26, p.
č. 4551/27 a p. č. 4560/120, vše v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré Město, na úředních
deskách.
T: ihned

6.2

nabídnout zařízení kuchyně příspěvkovým organizacím
Komenského) a v případě jejich nezájmu k prodeji.

(Základní

škola,
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

MŠ

