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 17. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 17.07.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 17. schůze rady města.

1.3

záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900089487_2/VB 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:
“NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu v ulici Svatovítská č. p.
2229 v obci Staré Město, číslo stavby: 9900089487“ na části pozemku p. č. 4551/1
v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
ve vlastnictví města Staré Město.

1.5

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici
Komenského“ z důvodu změn proti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.1

projektovou dokumentaci Staré Město, Finská čtvrť - zpevněné plochy.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce akce Staré
Město, Finská čtvrť - zpevněné plochy.

2.3

studii Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě.

2.4

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré
Město se společností Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17,
698 01 Veselí nad Moravou, IČ 262 29 455 z důvodu doplnění podmínek do smlouvy
pro případ neobdržení dotačních prostředků.

2.5

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1654/2019/KH s poskytovatelem dotace –
Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, na pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Staré Město.

2.6

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Revitalizace ulice Velehradské, Staré
Město s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice,
IČ 25598643 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.7

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce veřejně přístupné účelové
komunikace, ul. Tyršova, Staré Město s dodavatelem JASS-UNI, s. r. o., se sídlem
Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo
ze zadávací dokumentace.

2.8

uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben –
interier - dodávka školních pomůcek s dodavatelem Moderní škola s.r.o.,
IČ 28607376, se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice v souladu s návrhem kupní
smlouvy ze zadávací dokumentace.

3.2

podání návrhu na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení, u Střediska
volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, se sídlem U Školky 1409,
686 03 Staré Město, IČ 75833328, a to výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo
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školských služeb na adrese náměstí Hrdinů 11, Staré Město, PSČ 686 03, z důvodu
nevyhovujících prostor s účinností od 01.09.2019.
Dále zápis míst, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adresách
Rastislavova 1800, Staré Město, PSČ 686 03
Komenského 1720, Staré Město, PSČ 686 03
s účinností od 01.09.2019.
5.1

rozpočtové opatření č. 6/2019:
 zvýšení příjmů z 226.866 tis. Kč na 229.018 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 221.502 tis. Kč na 223.858 tis. Kč
 změnu financování z – 5.364 tis. Kč na – 5.160 tis. Kč

5.2

darovací smlouvu na poskytnutí účelového finančního daru ve výši 2.000 Kč na
realizaci Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině,
která bude uzavřena mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884, a zapsaným spolkem Bratrství Čechů a Slováků Javořina,
z.s., tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 07889763.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.1

schválit převod majetku – směnu části pozemku p. č. st. 175/2 zast. plocha o výměře
2 m2 ve vlastnictví paní *** za část pozemku p. č. 4546/41 ostatní plocha/ostat.
komunikace o výměře 3 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice
náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 600
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

III. ruší
1.2

usnesení č. 13/II./1.5 ze 13. schůze Rady města Staré Město dne 14.05.2019 týkající
se převodu majetku – prodej pozemku
p. č. 6080/1 orná půda o výměře 3.800 m2
p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 374 m2
p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří o výměře 95 m2
p. č. 722/1 orná půda o výměře 1.250 m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za
cenu 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem vybudování fóliovníků, návozu a
třídění zeminy, vybudování sídla firmy z algeco buněk.
Důvodem je žádost pana *** o zrušení převodu majetku.
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IV. rozhodla
2.6

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace ulice Velehradské, Staré
Město - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení. Vybraný dodavatel RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Hradišťská 573, 687 08
Buchlovice, IČ 25598643, s nabídkovou cenou 6.122.059,74 Kč bez DPH,
7.407.692,29 Kč vč. DPH.

2.7

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce veřejně přístupné
účelové komunikace, ul. Tyršova, Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, s. r. o., se sídlem Jalubí 288, 687 05
Jalubí, IČ 60743638, s nabídkovou cenou 1.789.452,00 Kč bez DPH, 2.165.237,00
Kč vč. DPH.

2.8

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 zřízení učeben – interier - dodávka školních pomůcek - veřejná zakázka malého
rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel Moderní škola s.r.o., IČ 28607376, se sídlem
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, s nabídkovou cenou 799.640,00 Kč bez DPH,
967.564,40 Kč vč. DPH.

V. vyhlašuje
3.1

termín pro podání návrhů nominací na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě. Cílem
města Staré Město je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné
role dobrovolných pracovníků při organizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže a
dospělých.
Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného
pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář.
Návrhy na nominaci je možné podávat do 31.8.2019 písemně na adresu nám. Hrdinů
100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednictvím podatelny MěÚ). Nominační formulář
a pravidla pro Oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě, jsou zveřejněny na webových
stránkách města Staré Město.

VI. určila
2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
Staré Město, Finská čtvrť - zpevněné plochy tyto dodavatele: JASS-UNI, s.r.o., Jalubí
č. p. 288, 687 05 Jalubí, IČ 60743638, DIČ CZ60743638, STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01
Zlín, IČ 60838744, DIČ CZ60838744, SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č.p. 513,
687 12 Bílovice, IČ 25513141, DIČ CZ25513141, TRADIX REALIZACE s.r.o.,
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ 29188253, DIČ CZ29188253,
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad
Moravou, IČ 26229455, DIČ CZ26229455.
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VII. vzala na vědomí
1.4

nabídku společnosti REAL MORAVIA s.r.o., Uh. Hradiště, Stojanova 1334,
IČ 25584359, na převod majetku – výkup pozemků v lokalitě ulice Hradišťská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, o celkové výměře 6.441 m2,
za cenu 5.100 Kč/m2.

4.1

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

4.2

žádost stavebníka pana *** o dodatečné povolení stavby dle § 129 stavebního
zákona na zahradní domek.

4.3

žádost stavebníka pana *** o stavební povolení dle § 110 stavebního zákona na
stavební úpravy objektu spojené se změnou účelu užívání 1. NP.

4.4

žádost stavebníka firmy STAPAK, spol. s r.o., Tyršova 997, Staré Město,
IČ 60740256 o společné povolení dle § 94o stavebního zákona na výrobně
skladovací halu s administrativou.

4.5

žádost stavebníka firmy K1, s.r.o., Sokolovská 1395, Uherské Hradiště, IČ 26219085
na Mycí centrum Staré Město.

6.1

činnost Městské knihovny Staré Město za 1. pololetí 2019.

VIII. uložila
1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 9900089487_2/VB 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: “NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu
v ulici Svatovítská č. p. 2229 v obci Staré Město, číslo stavby: 9900089487“ na části
pozemku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, na úředních deskách.
T: ihned

2.3

zajistit zpracování projektové dokumentace Kluziště včetně zázemí ve sportovním
areálu Širůch ve Starém Městě.
T: 30.11.2019

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

