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 74. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 18.04.2018
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

ukončení pronájmu nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 53,14 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní MUDr. Jaromíře Sobolové, praktická
zubní lékařka, Staré Město, Za Mlýnem 1857, IČ 48489743, dohodou k 31.05.2018.
záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o
celkové výměře 53,14 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2

záměr na pronájem části nemovitosti bez č. p. – zemědělské stavby na pozemku p. č.
st. 1845/6 zast. plocha a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. Velehradská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem skladu.

1.3

záměr na pronájem částí pozemku p. č. 196/2 ostatní plocha o celkové výměře cca
150 m2 v lokalitě ulice Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem výstavby oplocení – odhlučnění pozemku.

1.4

pronájem části pozemku p. č. 233/103 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 65 m2
v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1,00 Kč/m2 a rok,
za účelem zahrádkářské činnosti.
Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.5

pronájem části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Za
Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 20,00 Kč/m2 a rok, za účelem
okrasné zahrady.
Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.10

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Východní, K1, kab. smyčka“ (kabelové vedení NN, kabelová skříň)
na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré Město, v 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 F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Luční čtvrť, Peprníčková, kab. NN“ (kabelové vedení NN, kabelová
skříň) na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.
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1.12

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Trávník, Město, přel. VN, NN“ (kabel NN, VN – kab. vedení NN –
40 m, žlabování vedení VN) na pozemcích p. č. 233/7, 4549/3, st. 299/1 a st. 299/3
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.13

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, areál Doliny, Hruška, kabel NN“ (kabel NN 319 m, pilíř – 2 ks) na
pozemcích p. č. 6053/312, 6053/85, 6053/86, 6053/184, 6053/185, 6053/186,
6053/187, 6053/87, 6053/88, 6053/188, 6053/189, 6053/190, 6053/191, 6053/192,
6053/193, 6053/194, 6053/195, 6053/170, 6053/171, 6053/182, 6053/181, 6053/180,
6053/90, 6053/91, 6053/92, 6053/93, 6053/94, 6053/95, 6053/96, 4538/5, 4538/6 a
4538/7 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.14

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:

1.15



distribuční soustavy – SO 401 Přeložka vedení VVN v km 14,690 – 16,720, na
pozemcích p. č. 6018/376, 4516/7, 6010/9, 6018/375, 6018/524, 6018/527,
6487, 6501/2 a 7274/12 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. 6018/356 a 6018/357 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“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy.



distribuční soustavy – SO 421 Přeložka vedení VN v km 15,440, na pozemku
p. č. 6010/9 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“.

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 GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ:
27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Brno,
Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311 (oprávněná), na právo umístění:


distribuční soustavy – SO 501 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083358 na pozemcích p. č. 6061/7, 6065/6 a 7283/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení,
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provozování, úprav, oprav, údržby a odstranění plynárenského zařízení,
v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.

1.16



distribuční soustavy – SO 502 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083746 na pozemcích p. č. st. 2936, 4594/3, 6034/43, 6034/52, 7264/32,
7264/33, 7265/42, 7266/8, a 7266/31 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, úprav, oprav,
údržby a odstranění plynárenského zařízení, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 503 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083779 na pozemku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, úprav, oprav,
údržby a odstranění plynárenského zařízení, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístění
stavby „St. Město, Mojmírova, Strmiska, úpr. DS“ na pozemku p. č. 2423/1 ve
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
Střešník síťový.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2018 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.17

Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem, Klíše, IČ 27295567, zastoupená společností GridServices,
s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo umístění stavby
plynárenského zařízení: “Staré Město, ul. Huštěnovská, oprava kanalizace, stoka
AIVA Š 84 – Š 86, Přeložka NTL plynovodu, SO 02“ na části pozemku p. č. 4547/11,
4547/68, 4547/18, 71/30, 71/31 a 4547/69, vše v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení plynárenského
zařízení – přeložka NTL plynovodu délce 4,79 m.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2018 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.19

svěření dlouhodobého hmotného majetku a předmětů v operativní evidenci
k hospodaření (dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.)
Druh
DDHM

Inv. číslo
538

Název
Ohřívací stolička Forte

cena
11 739,00 Kč
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DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
POE1
POE1

549
556
562
606
1693
1694

Stůl nerez
Stůl nerez velký
Stůl nerez s policí
Stůl s chrom. noh. velký
Policový regál Komaxit
Policový regál Komaxit

8 083,60 Kč
10 796,30 Kč
11 278,30 Kč
4 636,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč

Celkem

46 535,20 Kč

Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Staré
Město, Komenského 1720, IČ 75022567.
1.20

svěření dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření (dle § 27 zákona č.
250/2000 Sb.)
Druh
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM

Inv. číslo
579
605
546
547
550
554
557
561
583
5861

Název
Stůl s chrom. noh. malý
Stůl s chrom. noh. velký
Řeznický špalek
Stůl nerez velký
Stůl nerez
Stůl nerez velký
Stůl nerez
Stůl nerez
Mrazící box šuplíkový
Chladnička univerzální 500l
Celkem

cena
3 096,70 Kč
4 636,00 Kč
16 167,20 Kč
10 322,10 Kč
8 083,60 Kč
10 796,30 Kč
19 075,50 Kč
6 962,00 Kč
25 641,20 Kč
22 680,00 Kč
127 460,60 Kč

Mateřské škole, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Staré Město, Komenského 1721, IČ 75022532.
1.21

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě Louky –
průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.22

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře
cca 700 m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště.
záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře
cca 2.100 m2 v ochranném pásmu VN v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.23

cenovou nabídku společnosti STAVAKTIV s.r.o., Staré Město, Trávník 2106, IČ:
26302497, na dodávku prefabrikovaných urnových hrobů pro pohřebiště ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve výši 486.627 Kč bez DPH, tj. 588.819 Kč
včetně DPH.
Částka za prefabrikovaný urnový hrob bude následně přeúčtována k platbě nájemci
při pronájmu urnového místa na pohřebišti ve Starém Městě.
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uzavření Smlouvy o dílo na dodávku prefabrikovaných urnových hrobů pro pohřebiště
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, s dodavatelem STAVAKTIV s.r.o.,
Staré Město, Trávník 2106, IČ: 26302497.
2.1

projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce „Rekonstrukce zpevněných
ploch v ulici Komenského“.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Komenského“.

2.3

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Přístavba víceúčelové sportovní
haly Staré Město – stavební úpravy“ s dodavatelem KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363,
687 03 Babice, IČ: 25547453 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

2.4

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Staré Město, ul. Trávník –
komunikace a kanalizace“ s dodavatelem JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05
Jalubí, IČ 60743638, v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Parková úprava u ZŠ 1720 Staré
Město, 1. etapa, 1. část“ s dodavatelem LÁTAL, s. r. o., se sídlem Hradišťská 906,
686 03 Staré Město, IČ: 47901292 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

2.6

uzavření smlouvy o dílo na akci Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben –
projektová dokumentace pro provádění stavby s dodavatelem MIKULÍK projekty
s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27697746 v souladu
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.1

smlouvu o dílo a licenční smlouvu uzavřenou s ak. soch. Danielem Ignácem
Trubačem, Polešovice 116, 687 37 Polešovice, IČO: 42699916, DIČ: CZ6901231733
na zhotovení uměleckého díla – bronzové sošky slováckého verbíře.

6.3

a) Rada města schválila s účinností od 1. 4. 2018 odměnu zaměstnanci úřadu za
konání svatebních a slavnostních obřadů ve výši 500,- Kč za jeden obřad, který se
koná mimo pracovní dobu zaměstnance a ve dnech pracovního volna.
b) Rada města schválila s účinností od 1. 4. 2018 odměnu účinkujícím za vystoupení
při svatebních a slavnostních obřadech ve výši 500,- Kč za jeden obřad.
c) Rada města schválila s účinností od 1. 4. 2018 příspěvek na úpravu zevnějšku pro
vybrané zástupce města v souvislosti s konáním svatebních obřadů a slavnostních
obřadů města dle zápisu.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.6

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře
1.267 m2 a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře cca 2.240 m2 (ochranné
pásmo VN) v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Ing. Rostislavu Látalovi, Pplk. Vladimíra Štěrby, 686 05 Uherské HradištěMařatice, IČ 13698834, (společnost Staform UH s.r.o. od žádosti dne 16.04.2018
odstoupila), za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a za cenu 300 Kč/m2 +
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příslušná sazba DPH u pozemku v ochranném pásmu VN, za účelem výstavby
výrobní haly pro výrobu stavebně izolačních dílů se zázemím.
1.7

schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 3353/7 zahrada o výměře 707 m2
v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, manželům ***, za cenu 250,00 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady u
rodinného domu.

1.8

schválit převod majetku – výkup pozemku p. č. 6013/77 orná půda o výměře 3.270 m2
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka
pozemku pana ***, za cenu 22 Kč/m2.

1.18

schválit návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Staré Město (vlastník
pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (stavebník) na právo provést na
pozemcích p. č. 4547/8, 6044/609, 6061/7 a 6065/6 ve vlastnictví města Staré Město,
stavbu „D 5507 Babice – Staré Město“ dle projektové dokumentace včetně
stavebního objektu 122 Přivaděč Staré Město v km12,400; v k.ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.

1.21

zrušit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě Louky –
průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Josefu
Maňákovi, Staré Město, Na Výsluní 1384, IČ 65810023, za cenu 1.200 Kč/m2 +
příslušná DPH, který byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva města dne
30.03.2016 pod bodem II./7.5, z důvodu odstoupení od záměru vybudování dílny pro
výrobu nábytku.

1.22

schválit změnu u převodu majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o
výměře 5.059 m2 – jedná se o snížení výměry na 4.300 m2, v lokalitě Louky ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti HARDMAN UH a.s., Uherské
Hradiště, Dlouhá 688, IČ 26215951, za účelem výstavby výrobních prostor a s nimi
spojených administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor, který byl
schválen na 20. zasedání Zastupitelstva města dne 20.12.2017 pod bodem II./9.7,
z důvodu upřesnění stavebního záměru výstavby výrobních prostor a s nimi
spojených administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor.
III. souhlasí

6.2

s členstvím tajemníka Městského úřadu Staré Město ve Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR, z. s. a s úhradou nákladů spojených s tímto
členstvím.
IV. rozhodla

2.3

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Přístavba víceúčelové sportovní haly
Staré Město – stavební úpravy“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Vybraný dodavatel KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453
s nabídkovou cenou 1 149 564,- Kč bez DPH, 1 390 972,- Kč vč. DPH.

2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Staré Město, ul. Trávník –
komunikace a kanalizace“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Vybraný dodavatel JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ 60743638,
s nabídkovou cenou 1 868 148 Kč bez DPH, 2 260 459 Kč vč. DPH.

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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2.5

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Parková úprava u ZŠ 1720 Staré
Město, 1. etapa, 1. část“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Vybraný dodavatel LÁTAL, s. r. o., se sídlem Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ:
47901292 s nabídkovou cenou 529 917 Kč bez DPH, 641 200 Kč vč. DPH.

2.6

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 –
zřízení učeben – projektová dokumentace pro provádění stavby - veřejná zakázka
malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova
285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27697746, s nabídkovou cenou 316 000 Kč bez
DPH, 382 360 Kč vč. DPH.
V. jmenovala

3.1

v souladu s ust. § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a členy konkursní
komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Staré Město,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Staré Město,
Komenského 1720, PSČ 686 03:
Předseda komise:
Členové komise:

3.2

Josef Bazala
Ing. Kamil Psotka, Mgr. Dalibor Blecha, Mgr. Milan Melichárek,
Mgr. Iva Klimešová, Mgr. Petr Švrček, Martina Dudová

v souladu s ust. § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a členy konkursní
komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Komenského
1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Staré
Město, Komenského 1721, PSČ 686 03:
Předseda komise:
Členové komise:

Josef Bazala
Mgr. Martin Zábranský, Mgr. Věra Korcová, Bc. Ilona
Močičková, Jana Kmeťová, Mgr. Marcela Orságová
VI. vyhlašuje

3.3

termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města
v roce 2018. 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 2018. 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.
VII. pověřila

6.1

v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Ing. Roberta Staufčíka řízením odboru investic po dobu, než bude vybrán nástupce
vedoucího odboru investic.

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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VIII. určila
2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Komenského“ tyto dodavatele: LÁTAL, s.r.o.,
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292, PORR a.s., Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10, Strašnice, Odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62,
Tlumačov, IČ: 43005560, STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
Odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, SVS
- CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141,
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad
Moravou, IČ: 26229455.
IX. vzala na vědomí

4.1

žádost o územní řízení dle § 79 stavebního zákona v platném znění dle zápisu.
X. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných
prostorách o celkové výměře 53,14 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za
Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem části nemovitosti bez č. p. – zemědělské stavby na
pozemku p. č. st. 1845/6 zast. plocha a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. Velehradská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem skladu, na úředních
deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p. č. 196/2 ostatní plocha o celkové
výměře cca 150 m2 v lokalitě ulice Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, za účelem výstavby oplocení – odhlučnění pozemku.
T: ihned

1.9

nabídnout výkup půdy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, městem
Staré Město, vlastníkům půdy za cenu 22 Kč/m2, formou zveřejnění na úředních
deskách a Staroměstských novinách.
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 F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Východní,K1, kab.smyčka“ (kabelové vedení NN,
kabelová skříň) na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré Město, v 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 F. A. Gerstnera 2151/6,

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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České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Luční čtvrť, Peprníčková, kab. NN“ (kabelové vedení NN,
kabelová skříň) na pozemku p. č. 71/1 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
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Trávník, Město, přel. VN, NN“ (kabel NN, VN – kab.
vedení NN – 40 m, žlabování vedení VN) na pozemcích p. č. 233/7, 4549/3, st. 299/1
a st. 299/3 ve vlastnictví města Staré Město, v 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
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, areál Doliny, Hruška, kabel NN“ (kabel NN 319 m, pilíř – 2
ks) na pozemcích p. č. 6053/312, 6053/85, 6053/86, 6053/184, 6053/185, 6053/186,
6053/187, 6053/87, 6053/88, 6053/188, 6053/189, 6053/190, 6053/191, 6053/192,
6053/193, 6053/194, 6053/195, 6053/170, 6053/171, 6053/182, 6053/181, 6053/180,
6053/90, 6053/91, 6053/92, 6053/93, 6053/94, 6053/95, 6053/96, 4538/5, 4538/6 a
4538/7 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.14

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 401 Přeložka vedení VVN v km 14,690 – 16,720, na
pozemcích p. č. 6018/376, 4516/7, 6010/9, 6018/375, 6018/524, 6018/527,
6487, 6501/2 a 7274/12 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. 6018/356 a 6018/357 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 421 Přeložka vedení VN v km 15,440, na pozemku
p. č. 6010/9 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.

T: ihned

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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1.15

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 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 GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše,
Klíšská 940/96, IČ: 27295567, zastoupená na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311 (oprávněná),
na právo umístění:


distribuční soustavy – SO 501 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083358 na pozemcích p. č. 6061/7, 6065/6 a 7283/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení,
provozování, úprav, oprav, údržby a odstranění plynárenského zařízení,
v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 502 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083746 na pozemcích p. č. st. 2936, 4594/3, 6034/43, 6034/52, 7264/32,
7264/33, 7265/42, 7266/8, a 7266/31 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, úprav, oprav,
údržby a odstranění plynárenského zařízení, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.



distribuční soustavy – SO 503 Přeložka VTL plynovodu, číslo stavby
8800083779 na pozemku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve
vlastnictví města Staré Město, za účelem zřízení, provozování, úprav, oprav,
údržby a odstranění plynárenského zařízení, v rámci stavby dálnice „D55
5507 Babice – Staré Město“.

na úředních deskách.

T: ihned

1.21

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a
části pozemku p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě Louky
– průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.22

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a
o výměře cca 700 m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda a
o výměře cca 2.100 m2 v ochranném pásmu VN v lokalitě Louky – průmyslová zóna
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

