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 8. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 13.03.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 8. schůze rady města.

1.1

záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha
o výměře 60 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.2

záměr na pronájem
 pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 s výjimkou reklamních
ploch nacházejících se na severozápadní straně tribuny přivrácené k hřišti
s umělým povrchem
 pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně všech součástí, které
tvoří zejména hřiště s umělým povrchem, oplocení a osvětlení
 pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště
 budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
 části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
 skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých nacházejících se v uvedených
nemovitostech, vše v areálu fotbalového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.3

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 240/467 ostat.
plocha/manipulační plocha o výměře 100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Jiřímu Náplavovi, se sídlem Sadová 1813,
Staré Město, IČ 02609312, od 01.04.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši
57 Kč/m2 a rok, za účelem parkování vozidel.

1.4

výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytový prostor o výměře
53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, „SPS
Staré Město, z. s.“, se sídlem Erbenova 1182, Staré Město, IČ 22682724,
od 01.04.2019 na dobu neurčitou, za účelem skladového prostoru.

1.11

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch
společnosti MONTWERK s.r.o., se sídlem Nádražní 575, Staré Město, IČ 02815877,
na právo stezky a cesty přes služebný pozemek p. č. 4522/5 ostatní plocha, ve
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu užívat služebný pozemek k průchodu a průjezdu, a
to za účelem zajištění přístupu k pozemkům p. č. st. 533, p. č. st. 3405 a p. č. 497/3
a stavbám, které jsou na nich vystavěny a jsou jejich součástí.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Oprávněný se zavazuje přispívat poměrně
k udržování cesty.

1.12

zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebních
záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
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Budějovice, IČ: 28085400, na právo umístění stavby „St. Město, Konstantinova,
Kšára, kabel NN“ na pozemku p. č. 135/74, 135/65, 135/73, vše 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 vedení NN (vedení NN – 11 m, střešník, uzemnění)
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 2019 platí částka
22 Kč/m2 a rok.
1.13

pronájem bytové jednotky č. 14 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu určitou – od
01.04.2019 do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

2.1

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení
učeben “ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.2

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přemístění čápů do nového hnízdiště v areálu
ZŠ “ z důvodu změny ceny díla.

2.4

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

2.5

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Přístav Staré Město u Uherského Hradiště
- instalace odběrných sloupků s dodavatelem HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413,
684 01 Slavkov u Brna, IČ 26930781 v souladu s návrhem smlouvy o dílo
ze zadávací dokumentace.

2.6

realizační dokumentaci akce „Městský úřad Staré Město - klimatizace v 1. a 2. NP přístavba a část staré budovy“.

2.7

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce akce
„Městský úřad Staré Město - klimatizace v 1. a 2.NP - přístavba a část staré budovy“.

3.1

finanční dary přísedícím u Okresního soudu v Uherském Hradišti za rok 2018 dle
zápisu.

3.7

v souladu s ustanovením § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, darovací smlouvu a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro
Charitní dům pokojného stáří Cetechovice ve výši 1.000 Kč.

6.1

zahraniční pracovní cestu místostarostovi Mgr. Martinu Zábranskému a zástupci
ředitele základní školy Mgr. Pavlu Turčinovi v rámci výměnného poznávacího pobytu
v německém partnerském městě Tőnisvorstu ve dnech 18.03.2019 – 22.03.2019.

6.2

memorandum o spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, státní příspěvková
organizace se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, IČ 00405698 a zapojení
města Staré Město do projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.5

schválit záměr na převod majetku – výkup pozemku








p. č. 4560/1 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře
p. č. 4560/11 ostatní plocha/zeleň o výměře
p. č. 4560/26 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře
p. č. 4560/29 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře
p. č. 4560/38 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře
p. č. 4560/39 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře
p. č. 6214/390 ostatní plocha/jiná plocha o výměře

2.226 m2
1.125 m2
369 m2
165 m2
339 m2
74 m2
271 m2

v lokalitě Rybníček a ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, Nové Město, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům.
1.6

schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 6046/19 ostatní plocha/zeleň
o výměře cca 68 m2 za cenu 200 Kč/m2, za účelem realizace stavby „Revitalizace
ulice Velehradské, Staré Město“ a části pozemku p. č. 6046/19 ostatní plocha/zeleň
o výměře cca 474 m2 za cenu 500 Kč/m2, za účelem zcelení pozemků, vše v lokalitě
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastnice
pozemku paní ***.

1.7

schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 6046/92 orná půda o výměře cca
9 m2, který se nachází pod komunikací v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastnice pozemku paní ***, za cenu 200 Kč/m2,
za účelem realizace stavby „Revitalizace ulice Velehradské, Staré Město“.

1.8

schválit převod majetku – výkup pozemku p. č. 6046/94 orná půda o výměře 72 m2,
který se nachází pod komunikací v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku manželů pana *** a paní ***, za
cenu 200 Kč/m2, za účelem realizace stavby „Revitalizace ulice Velehradské, Staré
Město“.

1.9

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 715/23 orná půda o výměře cca
560 m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
společnosti PLASTMONT BUREŠ, s.r.o., se sídlem Staré Město, Kostelanská 2010,
IČ 25522108, za cenu 800 Kč/m2, za účelem rozšíření areálu společnosti.

1.10

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 715/23 orná půda o výměře cca
105 m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
paní ***, za cenu 800 Kč/m2, za účelem rozšíření podnikatelského areálu.

3.2

schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
Město v I. kole dotačních programů v roce 2019 a individuální dotace v roce 2019:
A.1

Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2019

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

45.000 Kč

Orel jednota Staré Město, IČ 62832646

80.000 Kč

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
4
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu

110.000 Kč

Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu

110.000 Kč

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

110.000 Kč

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní

27.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru

20.000 Kč

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem

20.000 Kč

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 01171844
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

100.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 04355814
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou
A.2

20.000 Kč
5.000 Kč
25.000 Kč

Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2019

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku

70.000 Kč

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní

50.000 Kč

Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou

30.000 Kč

STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

30.000 Kč

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

14.000 Kč

SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

10.000 Kč
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Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku

15.000 Kč

Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku
Gombík z.s., IČ 05220190
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou

15.000 Kč

A.3

8.000 Kč

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou

20.000 Kč

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní

15.000 Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, předsedou spolku

20.000 Kč

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace
A.4

7.000 Kč

Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2019

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní místní organizace

25.000 Kč

Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

70.000 Kč

Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska

15.000 Kč

B)

Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920
zastoupen Miladou Umlaufovou, místopředsedkyní spolku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti Staré
Město – náklady na provoz, energie, splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem Škrabánkem, ředitelem
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se zdravotním postižením
na území ORP – provozní náklady)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem

27.000 Kč

750.000 Kč

5.000 Kč

30.000 Kč
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(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti)
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou spolku
účel: XXVI. Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“)

10.000 Kč

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou spolku
(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)

5.000 Kč

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště
IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilíkem, předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )

5.000 Kč

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů)

1.000 Kč

NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady)

2.000 Kč

Slovanská unie z. s., IČ 48133396
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního festivalu 6. ročník Dny
slovanské kultury – bulharské a ukrajinské kultury

5.000 Kč

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
IČ 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)

20.000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
IČ 65399447, oblastní odbočka Uherské Hradiště
zastoupena Kateřinou Rathúskou, předsedkyní oblastní odbočky
(účel: podpora festivalu Dny umění nevidomých na Moravě – uspořádání
koncertu ve Starém Městě)

3.000 Kč

5.2

schválit hospodaření a závěrečný účet města za rok 2018.

5.3

schválit roční účetní závěrku města Staré Město 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.

5.4

schválit přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3111 Mateřské školy) ve výši 40.000 Kč, a to:
 z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
 na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO

– 40.000 Kč
+ 40.000 Kč
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Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 2/2019 – změna závazného
ukazatele na § 3111 Mateřské školy. Investiční transfer bude použit na rekonstrukci
stavební příčky oddělující prostor na hraní a odpočinkovou zónu.
5.5

schválit rozpočtové opatření č. 2/2019:
 příjmy ve výši 224.037 tis. Kč beze změn
 zvýšení výdajů z 214.965 tis. Kč na 216.865 tis. Kč
 změnu financování z – 9.072 tis. Kč na – 7.172 tis. Kč

III. nedoporučila zastupitelstvu města
3.2

schválit žádost o poskytnutí účelové dotace v dotačním programu „Podpora aktivit
v oblasti životního prostředí v roce 2019“ žadateli – Gombík, z.s., IČ 05220190,
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou spolku, (účel: přednáška
o klimatických změnách), z důvodu odlišného předmětu žádosti, která svou formou
účelu nespadá do dotačního programu. „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí
v roce 2019“, ale do dotačního programu „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu
v roce 2019“.
IV. souhlasí

3.3

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s přijetím peněžního daru ve výši 2.184 Kč pro Základní školu, Staré Město, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, od pana Radoslava Maliny,
bytem 686 03 Staré Město, Altéře 542. Dar je určen na pomůcky pro I. stupeň ZŠ
Staré Město.

3.4

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím
peněžního daru ve výši 4.320 Kč pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, od obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, v rámci
jejího charitativního projektu „OBĚDY PRO DĚTI“. Finanční dar bude použit na
úhradu stravného ve školní jídelně pro celkem 2 žáky ve školním roce 2018/2019, a
to v období od 14.02.2019 do 28.06.2019.

3.5

souhlasí s převzetím záštity města Staré Město nad motoristickou akcí – XVII. ročník
Slováckého okruhu, který se uskuteční ve dnech 4. - 5. května 2019 na městském
silničním okruhu ve Starém Městě.

3.6

v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů se zapojením Mateřské školy, Rastislavova 1800, 686 03
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace do projektu MPSV
z OP PMP „Obědy do škol ve Zlínském kraji III“ a s uzavřením smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem.

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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V. rozhodla
2.3

v obdobě ustanovení § 48 odst. 2, písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek
o vyloučení účastníka výběrového řízení C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645 z další účasti ve výběrovém řízení
veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ
1720 – dílčí část č. 2 Výpočetní technika a elektronika - veřejná zakázka malého
rozsahu na dodávky. Účastníkem výběrového řízení nebyly objasněny nebo doplněny
údaje a doklady na základě žádosti o objasnění nabídky.
o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 – dílčí část č. 2 Výpočetní technika a
elektronika - 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.

2.5

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Přístav Staré Město u Uherského
Hradiště - instalace odběrných sloupků - veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce. Vybraný dodavatel HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 26930781, s nabídkovou cenou 318.960,00 Kč bez DPH,
385.941,60 Kč vč. DPH.

VI. určila
2.4

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 - Výpočetní
technika a elektronika tyto dodavatele: Libli s. r. o., Dornych 486/47b, 617 00 Brno,
IČ 04593332, František Vrána, Za Dědinou 351, 686 01 Uherské Hradiště – Sady,
IČ 13082949, NWT Manažerská a. s., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín – Prštné,
IČ 27712320, 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, C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno,
IČ 27675645.

2.7

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Městský úřad Staré Město - klimatizace v 1. a 2.NP - přístavba a část staré budovy“
tyto dodavatele: KODRLA s. r. o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, LÁTAL s. r. o.,
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, STAVAKTIV s. r. o., Trávník 2106, 686 03 Staré
Město, Stav-Armo, spol. s r. o., Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město,
STAVSPEKTRUM s. r. o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště.

VII. vzala na vědomí
4.1

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

4.2

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

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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4.3

žádost stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
o územní souhlas dle § 96 stavebního zákona na akci Staré Město, Luční čtvrť,
Němec, kabel NN.

5.1

Inventarizační zprávu za rok 2018.

6.3

zápis z 2. schůzky sociální komise ze dne 11.03.2019.

VIII. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 60
m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na
úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na pronájem
 pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 s výjimkou reklamních
ploch nacházejících se na severozápadní straně tribuny přivrácené k hřišti
s umělým povrchem
 pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně všech součástí, které
tvoří zejména hřiště s umělým povrchem, oplocení a osvětlení
 pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště
 budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
 části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
 skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých nacházejících se v uvedených
nemovitostech, vše v areálu fotbalového stadionu Širůch 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

