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 1. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 07.11.2018 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.2

záměr na výpůjčku kinozařízení – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, karusele
Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno.

1.3

záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří
o výměře 287 m2 a pronájem pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul.
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4

záměr na pronájem městské kuchyně včetně zařízení v budově č. p. 1823, ul. Za
Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

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.

1.6

ukončení pronájmu části pozemku p. č. 240/401 orná půda o výměře 950 m2 v lokalitě
Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, dohodou
k 30.11.2018.
záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře 950 m2
v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7

záměr na pronájem části pozemku p. č. 5175/1 ostat. plocha. o výměře cca 107 m2
v lokalitě ulice Nádražní, před budovou č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za účelem parkování vozidel.

1.8

záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o celkové výměře
400 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem parkování vozidel.

1.9

prodloužení výpůjčky části pozemku p. č. 240/6 ostat. plocha o výměře 42 m2,
v lokalitě ul. Kosmova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, ve spoluvlastnictví Sportovních klubů Staré Město, Brněnská 1249, Staré
Město a Tělocvičné jednoty Sokol Staré Město, Brněnská 1041, Staré Město, na dobu
určitou do 31.12.2023, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod místní
komunikací a chodníky v ulici Kosmova ve Starém Městě.

1.10

nájem a následné uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 4560/5
vodní plocha o výměře 36,32 m2 a části pozemku p. č. 4560/10 vodní plocha
o výměře 9,43 m2 v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., Brno,
Dřevařská 11, na dobu určitou – ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dokončení
stavby, maximálně však na dobu pěti let a nájemné ve výši 13,20 Kč/m2 a rok
(minimální výše nájmu 1.000,00 Kč/rok), za účelem umístění stavby „Rekonstrukce
veřejně přístupné účelové komunikace, ul. Tyršova, Staré Město“.
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1.11

záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 161/3 zahrada o výměře 22 m2
v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

1.12

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Staré Město
na právo umístění stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace,
ul. Tyršova, Staré Město“, na části pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha a části
pozemku p. č. 4560/10 vodní plocha v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.,
se sídlem v Brně, Dřevařská 11.

1.13

záměr na 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, Němec,
kabel NN“ na pozemku p. č. 3678/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.14

částečnou úhradu škody ve výši 7.000 Kč vzniklé na věcech v prodejně, která byla
způsobena vytopením pronajatých nebytových prostor v budově č. p. 14, náměstí
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ireně Těšínské, Staré
Město, Brněnská 1435, IČ 75235340.

1.15

uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností mezi městem Staré
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (zájemce) a společností
eCENTRE, a.s., Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, IČ 27149862 (dohodce,
zprostředkovatel), na provedení burzovního obchodu na koupi, resp. dodávku
komodit, včetně tzv. pomocných obchodů, tedy sdružené služby dodávek elektrické
energie a zemního plynu na období 12 měsíců.

1.16

operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na zimní období 2018–2019.

1.17

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/81 ostat. plocha a části
pozemku p. č. 6065/19 orná půda o celkové výměře cca 610 m2 v lokalitě ulice
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření
parkovacích ploch.

1.18

záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha a části pozemku p. č.
6073/262 orná půda o celkové výměře 60 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření zahrady u RD.

2.1

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Modernizace učeben II. stupně ZŠ
s dodavatelem Stav-Armo, spol. s r.o., Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město,
IČ 60711060 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2

uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben interier - část 2 - Dodávka elektroniky a IT s dodavatelem Z+M Partner, spol. s r.o.,
IČ: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17 702 00 Ostrava v souladu s návrhem
kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.
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2.3

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Přemístění čápů do nového hnízdiště
v areálu ZŠ s dodavatelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze
zadávací dokumentace.

2.4

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Chodník, veřejné osvětlení Trávník II.
s dodavatelem STAVAKTIV s. r. o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve
Starém Městě z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce místní komunikace ul. Salašská,
Staré Město, 2. etapa z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny
díla a posunutí termínu dokončení díla.

3.1

v souladu s ustanovením § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, darovací smlouvu a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
5.000 Kč pro Základní uměleckou školu Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46254323.

5.2

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 2018 (II. + III. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567, z důvodu zařazení technického
zhodnocení budov.

5.3

v souladu s usnesením 21. ZM, bodem 3.3), ze dne 07.02.2018, rozpočtové opatření
č. 8/2018:
 zvýšení příjmů ze 160.013 tis. Kč na 160.620 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 192.468 tis. Kč na 192.837 tis. Kč
 změnu financování ze 32.455 tis. Kč na 32.217 tis. Kč

5.4

v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, darovací smlouvu uzavřenou mezi
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, a
zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na vydání publikace a realizaci výstavy československé školní výtvarné soutěže „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“.

5.5

v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884, a Klubem kultury Uherské Hradiště, Hradební 1198,
Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 00092100, na základě které bude městem Staré
Město poskytnut finanční dar ve výši 2 000 Kč za účelem konání slavností bratrství
Čechů a Slováků.

5.6

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku města dle předloženého návrhu.

6.4.1 zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ Staré Město panu Mgr. Janu Zábranskému dle
zápisu.

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
4
6.4.2 zvýšení osobního příplatku ředitelce
Mgr. Kateřině Pavlišové dle zápisu.

MŠ

Komenského

Staré

Město

paní

II. rozhodla
2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace učeben II. stupně ZŠ veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Vybraný dodavatel Stav-Armo, spol. s r.o., Pod Cukrovarem 730, 686 03
Staré Město, IČ 60711060, s nabídkovou cenou 18.495.233 Kč bez DPH,
22.379.232 Kč vč. DPH.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 –
zřízení učeben - interier - část 2 – Dodávka elektroniky a IT - veřejná zakázka na
dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení. Vybraný dodavatel Z+M Partner,
spol. s r.o., IČ 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17 702 00 Ostrava,
s nabídkovou cenou 1.652.620 Kč bez DPH, 1.999.670,20 Kč vč. DPH.

2.3

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Přemístění čápů do nového hnízdiště
v areálu ZŠ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 46346171, s nabídkovou cenou 555.357,16 Kč bez DPH, 671.982 Kč vč. DPH.

2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Chodník, veřejné osvětlení Trávník II.
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel
STAVAKTIV s. r. o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497, s nabídkovou
cenou 624.220 Kč bez DPH, 755.306 Kč vč. DPH.

2.7

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci
Osobní automobil pro městskou policii z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek
nebyla podána žádná nabídka.
III. souhlasí

3.2

s použitím znaku města Staré Město na formulářích dotazníků k průzkumu
dopravního chování obyvatel měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

3.3

se spoluprací města Staré Město při přípravě a realizaci vánočního koncertu
slovenského pěveckého sboru Gospel Family se společností J.D.Production, s.r.o.,
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939.
s použitím znaku města Staré Město v rámci propagace vánočního koncertu
slovenského pěveckého sboru Gospel Family.

6.5

se změnou podmínek pro výstavbu rodinného domu č. 13 v lokalitě ul. Velehradská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, předložených manžely paní *** a
pana ***.
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IV. zřídila
6.1

v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění tyto komise rady města:
 komisi pro územní plán a územní rozvoj
 sociální komisi
 kulturní komisi
 komisi pro partnerství měst
 redakční radu Staroměstských novin
IV. jmenovala

6.1

v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122
v platném znění:
předsedou komise pro územní plán a
územní rozvoj
místopředsedou komise pro územní plán a
územní rozvoj
členy komise pro územní plán a územní rozvoj

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

-

Mgr. Vratislava Brokla

-

Ing. Josefa Trňáka
p. Jiřího Vojtěška
p. Jiřího Bartošíka
Mgr. Michala Hampalu
p. Jana Ševčíka
Bc. Karla Šuranského
p. Libora Vaďuru
p. Josefa Maňáka
Ing. Kamila Psotku

tajemnicí komise pro územní plán a územní rozvoj -

Ing. Helenu Štolhoferovou

předsedkyní sociální komise
místopředsedkyní sociální komise
členy sociální komise

stálou členkou sociální komise

-

p. Františku Pavlicovou
p. Marii Hráčkovou
p. Pavlínu Hájkovou
Mgr. Šárku Bartošíkovou
p. Františka Černého
p. Hanu Januškovou
Ing. Kamila Psotku
KDU-ČSL
p. Ludmilu Řimákovou
Bc. Irenu Čechalovou

tajemnicí sociální komise

-

p. Irenu Martínkovou

předsedou kulturní komise
místopředsedou kulturní komise
členy kulturní komise

-

Mgr. Martina Zábranského
p. Erika Feldvabela
Mgr. Richarda Vodičku
Ing. Jiřího Jelínka
p. Pavla Zambala ml.
Bc. Milana Horáka
p. Josefa Vandu
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stálou členkou kulturní komise
stálým členem kulturní komise

-

Mgr. Kateřinu Vránovou
p. Martina Baláže
p. Pavlu Stuchlou
Bc. Romana Janíka

tajemnicí kulturní komise

-

p. Janu Budařovou

předsedkyní komise pro partnerství měst
místopředsedou komise pro partnerství měst
členy komise pro partnerství měst

-

Mgr. Helenu Hlavačkovou,Ph.D.
p. Františka Ingra
p. Ludmilu Jelínkovou
Ing. Michala Jakšíka
p. Zdeňka Pavlíčka
Ing. Josefa Vaculíka
Mgr. Janu Ferdovou
p. Lucii Novákovou
Ing. Antonii Řádkovou

tajemníkem komise pro partnerství měst

-

Ing. Květoslava Fryštáka

předsedou redakční rady Staroměstských novin
místopředsedou redakční rady
Staroměstských novin
členy redakční rady Staroměstských novin

-

Ing. Vojtěcha Foltýnka
Ing. Petra Straku

tajemníkem redakční rady Staroměstských novin -

Ing. Michala Jakšíka
Ing. Tomáše Dostalíka
p. Petra Jarotku
p. Veroniku Kaštánkovou
p. Aleše Korvase

V. stanovila
6.2

v souladu s § 108 zákona č.128/2000 Sb., že při významných příležitostech a
občanských obřadech může užívat závěsný znak a Insignie města Staré Město
starosta a místostarostové města.
VI. vydala

6.3

v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb. Jednací řád Rady města Staré
Město.
VII. navrhuje

4.3

umístění přístaviště rekreační plavby dle varianty platného územního plánu města
Staré Město - lokalita DV 51 mezi Baťovým kanálem a ulicí Východní, jižně
od navrhované varianty č. 3.
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VIII. vzala na vědomí
1.1

výpověď pana Josefa Bartošíka, Zlechov 123, IČ 64516717, z nájmu nebytových
prostor o výměře 53,5 m2 v domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, k 01.01.2019.

4.1

žádost o vydání společného souhlasu dle § 96a stavebního zákona.

4.2

žádost o vydání dodatečného povolení stavby dle § 129 stavebního zákona.

5.1

hospodaření města k 30.09.2018.
IX. uložila

1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na výpůjčku kinozařízení – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks,
karusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno, na úředních
deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a
nádvoří o výměře 287 m2 a pronájem pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2,
ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na pronájem městské kuchyně včetně zařízení v budově č. p. 1823,
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních
deskách.
T: ihned

1.5

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

1.6

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p. č. 240/401 orná půda o celkové
výměře 950 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 5175/1 ostat. plocha o výměře 107
m2 v lokalitě ulice Nádražní, před budovou č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, za účelem parkování vozidel, na úředních deskách.
T: ihned

1.8

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 400
m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
účelem parkování vozidel, na úředních deskách.
T: ihned

1.11

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 161/3 zahrada o výměře
22 m2 v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku, na
úředních deskách.
T: ihned

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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1.13

zveřejnit záměr na 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, Němec, kabel NN“ na pozemku p. č. 3678/1 ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.17

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/81 ostat. plocha
a části pozemku p. č. 6065/19 orná půda o celkové výměře cca 610 m2 v lokalitě ulice
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření
parkovacích ploch, na úředních deskách.
T: ihned

1.18

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha a části pozemku
p. č. 6073/262 orná půda o celkové výměře 60 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T:ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

