Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 20.02.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 7. schůze rady města.

1.1

smlouvu o nájmu pozemku VS 6338200519 na nájem části pozemku p. č. 5206/1
ostatní plocha/dráha o výměře 47,82 m2 v lokalitě ulice Tyršova ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
IČ 70994234, na dobu neurčitou a nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem
realizace a provozování veřejně prospěšné stavby „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉ
PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, UL. TYRŠOVA, STARÉ MĚSTO“.

1.3

prominutí nájemného za měsíc únor a březen 2019 včetně služeb s nájmem pojených
za nájem domu č. p. 702, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, manželům ***, z důvodu zajištění obyvatelnosti domu.

1.4

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 14 v domě s pečovatelskou službou, Bratří
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou
k 28.02.2019.

2.1

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Modernizace učeben II. stupně ZŠ “ z důvodu
změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.2

projektovou dokumentaci Přístav Staré Město u Uherského Hradiště – instalace
odběrných sloupků.

2.3

uzavření kupní smlouvy na dodávky akce Osobní automobil pro městskou policii
s dodavatelem ARAVER CZ s. r. o., Vlčnov 556, 687 61, IČ 60713224 v souladu
s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.6

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky akce Rozšíření
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 – nábytek.

2.7

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

4.2

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Neodkladné odstranění RD č. p. 173,
Kostelany nad Moravou“ s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05,
IČ 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

4.7

uzavření smlouvy o dílo na služby „Územní studie Staré Město – východní obchvat“
s dodavatelem PRO CEDOP s.r.o. (vedoucí společník), IČ 27174069 a Centrum pro
efektivní dopravu, z.s. (společník), IČ 22831860 v souladu s návrhem smlouvy o dílo
ze zadávací dokumentace.

5.2

účetní závěrky za rok 2018 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky těmto zřízeným příspěvkovým
organizacím:
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 Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567
 Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
IČ 75022532
 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
IČ 75022541
 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, IČ 75022559
 Středisko volného času Klubko Staré Město, U Školky 1409, Staré Město,
IČ 75833328
 Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824
5.3

hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2018 včetně rozdělení
dosažených zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů příspěvkových
organizací za rok 2018.

6.1

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů nový Organizační řád Městského úřadu Staré
Město, Vnitřní směrnice č. S 01/2019 s účinností od 01.03.2019.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.2

schválit převod majetku – výkup pozemku p. č. 6030/139 orná půda o výměře 199 m2
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka
pozemku pana *** za cenu 22 Kč/m2.

3.4

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit názvy nových ulic v areálu
bývalého Školního hospodářství „Na Kopci, Na Statku, Slaměná, Zemědělská“.

4.1

zabývat se při příští revizi územního plánu Staré Město žádostí manželů Ingrových
o změnu územního plánu na pozemku p. č. 203/1.

5.1

schválit rozpočtové opatření č. 1/2019:
 zvýšení příjmů z 222.331 tis. Kč na 224.037 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 212.970 tis. Kč na 214.965 tis. Kč
 změnu financování ze – 9.361 tis. Kč na – 9.072 tis. Kč

5.4

schválit smlouvu o úvěru ve výši 533.900 Kč uzavřenou mezi městem Staré Město,
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884 a společností
ŠkoFIN s. r. o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ 45805369, DIČ CZ45805369
s měsíčními splátkami a dobou splatnosti 5 let. Fixní zápůjční úroková sazba p.a. je
stanovena ve výši 5,75 %. Oprávněný zástupce společnosti ŠkoFIN s.r.o. pro
uzavření Smlouvy o úvěru je ustanovena společnost ARAVER CZ, s.r.o., Vlčnov 556,
687 61 Vlčnov, IČ 60713224.

III. souhlasila
3.1

s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019 v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.
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3.2

s převzetím záštity města Staré Město nad ekologicko-kulturní akcí „DEN ZEMĚ“,
která se uskuteční ve dnech 25. – 27. dubna 2019 v areálu společnosti REC Group
s.r.o. /Kovosteel/ ve Starém Městě, Brněnská 1372.

IV. rozhodla
2.3

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Osobní automobil pro městskou
policii - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel ARAVER
CZ s. r. o., Vlčnov 556, 687 61, IČ 60713224, s nabídkovou cenou 682.764 Kč bez
DPH, 826.145 Kč vč. DPH.

2.4

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 - dílčí část č. 1 Nábytek - veřejná zakázka
malého rozsahu na dodávky z důvodů, že pro hodnocení nabídek není k dispozici
žádná cenová nabídka a není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve
stávajícím výběrovém řízení na dílčí část č. 1 Nábytek.

2.5

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové
vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rastislavova - veřejná zakázka malého rozsahu na
dodávky z důvodů, že pro hodnocení nabídek není k dispozici žádná cenová nabídka
a není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výběrovém
řízení.

4.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na „Neodkladné odstranění RD
č. p. 173, Kostelany nad Moravou“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05, IČ 60743638,
s nabídkovou cenou 270.922 Kč bez DPH, 327.816 Kč vč. DPH.

4.7

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na „Územní studie Staré Město –
východní obchvat“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel
PRO CEDOP s.r.o. (vedoucí společník), IČ 27174069 a Centrum pro efektivní
dopravu, z.s. (společník), IČ 22831860 s nabídkovou cenou 428 000,- Kč bez DPH,
517 880,- Kč vč. DPH.
V. vzala na vědomí

3.3

informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a
srpnu 2019, v souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.
informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020
se uskuteční v termínu 02.05.2019 dle § 34 odst. 2 školského zákona v mateřských
školách Rastislavova, Komenského a Křesťanské mateřské školy Za Radnicí
ve Starém Městě.

4.3

žádost stavebníků pana *** a pana *** o společný souhlas dle § 96a stavebního
zákona na přístavbu rodinného domu.

4.4

žádost stavebníků pana *** a paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního
zákona na novostavbu rodinného domu.

4.5

žádost stavebníků pana *** a paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního
zákona na novostavbu rodinného domu.
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4.6

žádost stavebníka E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČ: 28085400 o územní rozhodnutí dle § 79 stavebního zákona na akci Staré Město,
Tovární, Al-odlitky, smyčka NN.

VI. určila
2.6

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 - nábytek tyto
dodavatele:







2.7

HOČ TRUHLÁŘSTVÍ s. r. o., Hradišťská 1132, Staré Město, IČ 27661741
Topos-T s. r. o., Brněnská 500, 686 03 Staré Město, IČ 25577638
Nábytek-Bobík Plus s. r. o., Boršická 597, 687 25 Hluk, IČ 07629044
NODIS interiors s. r. o., Hradišťská 872, 687 08 Buchlovice, IČ 26938073
Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376
LENA NÁBYTEK, s. r. o., Palackého 62, Všetuly, 769 01 Holešov, IČ 25538021

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rastislavova tyto
dodavatele:
Nábytek:
 HOČ TRUHLÁŘSTVÍ s. r. o., Hradišťská 1132, Staré Město, IČ 27661741
 Topos-T s. r. o., Brněnská 500, 686 03 Staré Město, IČ 25577638
 Nábytek-Bobík Plus s. r. o., Boršická 597, 687 25 Hluk, IČ 07629044
 D&M DESIGNE s. r. o., Hůrka 764, 687 51 Nivnice, IČ 07749660
 Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376
 KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ 15526691
Elektronika:
 František Vrána, Za Dědinou 351, 686 01 Uherské Hradiště – Sady, IČ 13082949
 AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697
 Padma s. r. o., V Uličce 293, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, IČ 60727454
 NIO s. r. o., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26977664
 Popular computers s. r. o., Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 27705609
 C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

