USNESENÍ
z 77. zasedání Rady města Staré Město,
konaného 30.05.2018
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr na pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 30 m2,
v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem
rozšíření parkovacího stání.

1.2

záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 1577/6 ostatní plocha o výměře
396 m2, který se nachází při silnici I. třídy – ul. Brněnská ve Starém Městě a je ve
vlastnictví společnosti COLORLAK, a. s., Staré Město, Tovární 1076, IČ: 49444964,
za pozemky p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 m2, p. č. 4522/11 ostatní plocha
o výměře 100 m2 a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 m2, které se nachází
v areálu společnosti COLORLAK, a. s., a jsou ve vlastnictví města Staré Město, Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívaným pozemkům.

1.3

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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-Zerzavice-nadz. přech., číslo stavby: 7700100599“
na částech pozemků p. č. 4502/64, p. č. 4506/44, p. č. 4506/49, p. č. 4506/50, p. č.
4506/51, p. č. 4506/55, p. č. 4506/65, p. č. 6073/248, p. č. 6073/124, p. č. 6073/246,
p. č. 6073/247 a p. č. 6073/286, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré Město.

1.4

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.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelového vedení NN a kabelové skříně.
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.

1.5

Provozní řád Veřejně přístupného sportoviště Staré Město – Michalská na ulici
Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
změnu Provozního řádu sportoviště Areál pohybových aktivit Staré Město, Salašská –
využití hřiště bude bezplatné.
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1.6

studie zabývající se řešením exteriéru ve vybraných městských částech (Parčík
v ul. Za Mlýnem a Revitalizace podél trati – Trávník).

1.7

záměr na převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 456/1 zast. plocha a nádvoří
o výměře 201 m2, jehož součástí je objekt k bydlení – budova s číslem popisným 521,
a části pozemku p. č. 3582/44 ostat. plocha o výměře cca 268 m2, vše v lokalitě ulice
Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společnosti České
dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1, IČ 70994226.

2.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě.

2.2

projektovou dokumentaci
Staré Město, 2. etapa.

2.3

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, Staré Město, 2. etapa.

2.4

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rastislavova.

2.5

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení akce Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání
– přestavba kotelny ZŠ 1720.

2.6

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Snížení energetické náročnosti ZŠ
Staré Město 715 s dodavatelem KODRLA s.r.o., IČ: 25547453, Huštěnovice 363,
PSČ 687 03 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.1

v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o výpůjčce uměleckého díla
– bronzové sošky slováckého verbíře, která bude uzavřena s výhercem postupové
soutěže „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ (vypůjčitelem). Doba trvání
výpůjčky uměleckého díla jako putovní ceny je stanovena na dobu 30 dnů.

6.2

smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku uzavřenou mezi městem Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a
Domem s pečovatelskou službou, bří Mrštíků 2015, 686 03 Staré Město,
IČ: 44018886, v souladu s ustanovením § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rekonstrukce

místní

komunikace

ul. Salašská,

smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku uzavřenou mezi městem
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ: 00567884,
DIČ: CZ00567884 a Mysliveckým sdružením Lípa, Tovární 156, 686 03 Staré Město,
IČ: 60370378, v souladu s ustanovením § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku uzavřenou mezi městem Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a
fotbalovým klubem JISKRA Staré Město, z. s., 686 03 Staré Město, v souladu
s ustanovením § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku uzavřenou mezi městem
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ:
CZ00567884 a Tanečním klubem Tweet, z. s., Jezuitská 410, 686 03 Staré Město,
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IČ: 01775430, v souladu s ustanovením § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
II. doporučila zastupitelstvu města
1.7

schválit převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 456/1 zast. plocha a nádvoří
o výměře 201 m2, jehož součástí je objekt k bydlení – budova s číslem popisným 521,
a části pozemku p. č. 3582/44 ostat. plocha o výměře cca 268 m2, vše v lokalitě ulice
Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společnosti České
dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1, IČ 70994226,
za cenu 915.000 Kč.
III. rozhodla

2.6

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti ZŠ
Staré Město 715 - veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním
řízení. Vybraný dodavatel KODRLA s.r.o., IČ: 25547453, Huštěnovice 363, PSČ 687
03, s nabídkovou cenou 9.191.139,26 Kč bez DPH, 11.121.287,50 Kč vč. DPH.
IV. svěřuje

6.1

k hospodaření majetek dle přílohy č. 1, příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, v souladu
s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v pozdějším znění. Termín zařazení do majetku PO (SKC):
01.06.2018.
V. projednala

4.1

Zadání územní studie Staré Město – Východní obchvat.
VI. určila

2.1

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě tyto dodavatele: STRABAG
a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast Východ,
Příluky 386, 76001 Zlín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, EKO-UH, s.r.o.,
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ: 49447653, DIČ: CZ49447653, SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, PSČ 687 12, IČ: 25513141,
DIČ: CZ25513141, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, PSČ 687 05, IČ: 60743638,
DIČ: CZ60743638, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice,
Odštěpný závod
- Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ: 43005560,
DIČ: CZ43005560.

2.3

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská, Staré Město, 2. etapa tyto dodavatele:
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, PSČ 687 05, IČ: 60743638, DIČ: CZ60743638,
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast
Východ, Příluky 386, 76001 Zlín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, SV – Stav, s.r.o.,
Bílovice 550, 687 12 Bílovice, IČ: 25513672, DIČ: CZ25513672, SVS - CORRECT,
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spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, PSČ 687 12, IČ: 25513141, DIČ: CZ25513141,
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253,
DIČ: CZ29188253.
2.4

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání stavební úpravy MŠ Rastislavova tyto doda
vatele: LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292,
DIČ: CZ47901292, KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453,
DIČ: CZ25547453, STAVBY Slováček s.r.o., Tovární 841, 686 03 Staré Město,
IČ: 02419742, DIČ: CZ02419742.
VII. vzala na vědomí

4.2

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

4.3

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 stavebního zákona v platném
znění dle zápisu.

6.1

informaci Mgr. Josefa Jurnykla, ředitele příspěvkové organizace Základní škola,
Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ: 75022567, o výsledku inventarizačního
procesu v souvislosti s vyřazováním nepotřebného majetku, a souhlasí s vyřazením
majetku dle Přílohy č. 1, a vyjímá jej z hospodaření této příspěvkové organizace
v souladu s ustanovením § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění. Termín vyřazení z majetku PO
(ZŠ): 31.05.2018.
VIII. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře
30 m2, v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem rozšíření parkovacího stání, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na převod majetku – směnu pozemku p. č. 1577/6 ostatní plocha
o výměře 396 m2, který se nachází při silnici I. třídy – ul. Brněnská ve Starém Městě a
je ve vlastnictví společnosti COLORLAK, a. s., Staré Město, Tovární 1076,
IČ: 49444964, za pozemky p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 m2, p. č.
4522/11 ostatní plocha o výměře 100 m2 a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18
m2, které se nachází v areálu společnosti COLORLAK, a. s., a jsou ve vlastnictví
města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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-Zerzavice-nadz. přech., číslo stavby: 7700100599“
na částech pozemků p. č. 4502/64, p. č. 4506/44, p. č. 4506/49, p. č. 4506/50, p. č.
4506/51, p. č. 4506/55, p. č. 4506/65, p. č. 6073/248, p. č. 6073/124, p. č. 6073/246,
p. č. 6073/247 a p. č. 6073/286, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú.
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Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré Město,
na úředních deskách.
T: ihned
1.6

zajistit zpracování realizační projektové dokumentace pro lokalitu ul. Za Mlýnem a
podél trati na Trávníku.
T: 30.09.2018

2.

Odboru stavebního úřadu a územního plánu

4.1

připravit výběrové řízení na zpracovatele územní studie Východní obchvat.
T: 31.12.2018.

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

