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 21. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 02.10.2019 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


program 21. schůze rady města.

1.1

pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 17 v DPS,
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***,
od 01.10.2019 po dobu rekonstrukce bytové jednotky č. 12 v DPS, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

záměr na pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří
o výměře 700 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6072 zahrada o výměře cca
125 m2 v lokalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4

řád veřejného pohřebiště města Staré Město.
vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa a aktualizovaný ceník provozovatele
veřejného pohřebiště – Města Staré Město, dle přílohy.

1.5

ukončení smlouvy o správě veřejného pohřebiště ve Starém Městě ze dne
01.08.2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 06.03.2018 mezi městem Staré Město, jako
provozovatelem a panem Petrem Spáčilem, bytem Staré Město, Brněnská 1200,
IČ 01377515, jako správcem veřejného pohřebiště, dohodou k 30.10.2019.
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Staré Město, jako objednatel a panem Petrem
Spáčilem, Staré Město, Na Vyhlídce 1262, IČ 01377515, jako zhotovitel,
na provádění činností označované jako správa, spočívající v provozování veřejného
pohřebiště, dle přílohy.

1.6

uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Staré Město, jako objednatel a paní Janou
Horkou, Staré Město, náměstí Hrdinů 264, IČ 47347244, jako zhotovitel, na provádění
díla spočívající ve vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště
– evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků (hřbitovní kniha), dle
přílohy.

1.7

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního vedení a
zařízení – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – ochranné trubky
HDPE, optický komunikační kabel na pozemku p. č. 6068/46, ve vlastnictví města
Staré Město, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel +
rozvaděče mDSLAM450 a ER112 na pozemku p. č. 247/4 a pozemku p. č. 259/63,
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.
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1.9

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel +
rozvaděče SIS900D a ER112 na pozemku p. č. 240/352, ve vlastnictví města Staré
Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.10

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel +
rozvaděče SIS900D a ER112 na pozemku p. č. 240/360 a pozemku p. č. 240/352,
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Karoliny Světlé ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním 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 Budějovice, IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. Město, Velehradská,
gar., Hubáček, smyčka“ (kabelová skříň, kabelové vedení NN) na pozemku p. č.
6056/10, která je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
dle přílohy.

1.12

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním 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 Budějovice, IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. Město, Na výsluní,
Hrušťák, úpr. DS“ (vedení NN – skříň - 1 ks, kabel 5 m) na pozemku p. č. 4550/3,
která je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle
přílohy.

1.13

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96,
IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se
sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na právo umístění stavby
„Přeložka STL plynovodní přípojky pro přístavbu rodinného domu, číslo stavby:
8800094014“ na pozemku p. č. 5212/1, který je ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

2.1

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Snížení energetické náročnosti DPS č. p.
2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město s dodavatelem KODRLA s.r.o. a
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Huštěnovice 363, 687 03
Huštěnovice, Sdružení bez právní subjektivity v souladu s návrhem smlouvy o dílo
ze zadávací dokumentace.

2.2

uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci akce Snížení energetické náročnosti DPS 2015, ulice Bratří
Mrštíků, Staré Město – výkon TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Jindřich Navrátil,
se sídlem Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 12415685 v souladu
s návrhem příkazní smlouvy ze zadávací dokumentace.
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2.3

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby na akci
Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém Městě.

2.4

žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 na projekt
Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém Městě a vzala na vědomí
finanční spoluúčast města ve výši nejméně 3.078.627,85 Kč.

5.2

rozpočtové opatření č. 9/2019:
 zvýšení příjmů z 230 204 tis. Kč na 230 473 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 225 726 tis. Kč na 225 821 tis. Kč
 změnu financování z – 4 478 tis. Kč na – 4 652 tis. Kč

5.4

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 2019 (I. úprava) příspěvkové organizaci Mateřská škola,
Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532, z důvodu zařazení technického
zhodnocení budovy č. p. 1721.
II. rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti DPS
č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město - veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel KODRLA s.r.o. a
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Huštěnovice 363, 687 03
Huštěnovice, Sdružení bez právní subjektivity, s nabídkovou cenou 17.700.690,00 Kč
bez DPH, 20.355.793,00 Kč vč. DPH.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti DPS
2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město – výkon TDI a BOZP - veřejná zakázka
malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel Ing. Jindřich Navrátil, se sídlem
Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 12415685, s nabídkovou cenou
388.000 Kč bez DPH, 469.480 Kč vč. DPH.
III. souhlasí

3.1

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 114.448 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 25 žáků ve školním
roce 2019/2020, a to v období od 03.10.2019 do 30.06.2020.

5.3

s předloženou cenovou nabídkou od firmy Gordic na pořízení aplikace Rozklikávací
rozpočet ke stávajícímu ekonomickému softwaru GINIS.

5.5

na základě žádosti Bc. Romana Janíka, ředitele příspěvkové organizace Sportovní a
kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ 75121824, s vyřazením
nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku – osobního automobilu Škoda Fabia,
rok výroby 2002, a to formou jeho odprodeje. Výtěžek z prodeje DHM bude příjmem
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příspěvkové organizace v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění.
Termín vyřazení z majetku PO (SKC): nejpozději ke dni 31.10.2019.
6.1

se spoluúčastí města Staré Město při pořádání konference SAKRÁLNÍ
ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY 2019 - Významná data v procesu jejího
objevování, která se uskuteční v Polyfunkčním sále KOSTELA SV. DUCHA
ve Starém Městě dne 14.11.2019.
IV. vzala na vědomí

4.1

žádost žadatele - Lisoněk, s.r.o., IČ 25345168, Stolařská 499, Uherský Brod
o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona.

4.2

žádost žadatele – Ing. Jiří Křen, IČ 10090126, Huštěnovská 2004, Staré Město
o společné povolení dle § 94a stavebního zákona.

4.3

žádost žadatele – pan ***, paní *** o společné povolení dle § 94a stavebního zákona.

4.4

žádost žadatele – pan ***, paní ***, o ohlášení odstranění dle § 128 stavebního
zákona

4.5

žádost žadatele – pan ***,
zákona.

5.1

hospodaření města k 31.08.2019.

paní *** o ohlášení odstranění dle § 128 stavebního

V. uložila
1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.2

zveřejnit záměr na pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a
nádvoří o výměře 700 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6072 zahrada
o výměře cca 125 m2 v lokalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
zajistit znalecký posudek na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6072
zahrada o výměře cca 125 m2 v lokalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.
T: ihned

1.5

ve spolupráci s provozovatelem veřejného pohřebiště ve Starém Městě zabývat
se výzdobou interiéru smuteční síně.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení a zařízení – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě –
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ochranné trubky HDPE, optický komunikační kabel na pozemku p. č. 6068/46,
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
1.8

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6,
IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel +
rozvaděče mDSLAM450 a ER112 na pozemku p. č. 247/4 a pozemku p. č. 259/63,
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.9

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček,
NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 na pozemku p. č. 240/352, ve vlastnictví
města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.10

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na právo umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček,
NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 na pozemku p. č. 240/360 a pozemku p. č.
240/352, ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Karoliny Světlé 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

