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 34. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 20.05.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
 zápis z 33. schůze rady města.
 program 34. schůze rady města.
1.1

záměr na pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 300 m2
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2

nájem části pozemku p. č. 6068/99 orná půda o výměře 112 m2 v lokalitě Louky
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků pozemku
pana ***, paní *** a paní ***, od 01.06.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši
1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na jednotlivé
pozemky.

1.3

záměr na 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 NTL plynovodní přípojky pro stavbu
průmyslového objektu, číslo stavby: 8800095917“ na pozemku p. č. 4551/3 a p. č.
4551/12, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.4

záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ28085400, na právo umístění
stavby „St. Město, Huštěnovská, Novotná, úpr. DS“ (nadzemní vedení NN)
na pozemku p. č. 4552/6, který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

záměr na 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, Salašská, Lapčík, úpr. DS“ (kabelové vedení NN)
na pozemcích p. č. 4525/3 a p. č. 2419/8, které jsou ve vlastnictví města Staré Město,
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava chodníku na I/55
ve Starém Městě“ z důvodu změny termínu předpokládaného zahájení plnění díla,
dle přílohy.

1.7

záměr na pronájem pozemku p. č. 6072 zahrada o výměře 280 m2 v lokalitě ulice
Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8

uzavření smlouvy o výkonu provozních činností a správy přístaviště Staré Město mezi
městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (provozovatel)
a spolkem Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396 (správce),
dle návrhu.

2.1

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Výstavba infrastruktury pro RD
Velehradská – SO 190 – Komunikace a zpevněné plochy s dodavatelem SYTYS.cz
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s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 Kobylisy, 182 00 Praha 8, pobočka Dělnická 414,
696 85 Bzenec, IČ 04342381 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.
II. rozhodla
2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výstavba infrastruktury pro RD
Velehradská – SO 190 – Komunikace a zpevněné plochy - veřejná zakázka
na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný
dodavatel SYTYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 Kobylisy, 182 00 Praha 8,
pobočka Dělnická 414, 696 85 Bzenec, IČ 04342381 s nabídkovou cenou
5.125.000,00 Kč bez DPH, 6.201.250,00 Kč vč. DPH.
III. vyhlašuje

3.1

termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města
v roce 2020. Termín pro přijímání podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny
města Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení Radou města Staré Město
od 20.05.2020 do 09.06.2020. Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města
a formulář návrhu na udělení Ceny města Starého Města jsou na webových
stránkách města Staré Město v kategorii Město - Cena města.
IV. souhlasí

3.2

s otevřením provozu mateřských škol zřizovaných městem Staré Město s účinností
od 25.05.2020 v souvislosti s rozvolňováním opatření zavedených k prevenci šíření
onemocnění COVID-19.
Mateřské školy zřizované městem Staré Město:
 Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
 Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace
Provoz mateřských škol od 25.05.2020 bude zajištěn za dodržování příslušných
hygienických opatření, a to v souladu s opatřeními MZ a v souladu s vydaným
metodickým pokynem MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního
roku 2019/2020.
V. nesouhlasí

4.2

s žádostí žadatelů *** o dodatečné povolení novostavby objektu s prodejnou, skladem
a bytovou jednotkou na pozemcích parc. č. 311/1 a 4549/4 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště (ulice Za Špicí).
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VI. požaduje
4.2

doložení způsobu zásobování skladu prodejny a parkování automobilů na pozemcích
parc. č. 311/1 a 4549/4 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (ulice Za Špicí).
VII. vzala na vědomí

4.1

žádost žadatelů *** o společné oznámení záměru na novostavbu garáže
a zahradního skladu na pozemcích parc. č. 120/2, 129/29 a 173/2 v k.ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.

5.1

hospodaření města k 30.04.2020.
VIII. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře
300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned

1.3

zveřejnit záměr na 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 NTL plynovodní přípojky
pro stavbu průmyslového objektu, číslo stavby: 8800095917“ na pozemku p. č.
4551/3 a p. č. 4551/12, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

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,
na právo umístění stavby „St. Město, Huštěnovská, Novotná, úpr. DS“ (nadzemní
vedení NN) na pozemku p. č. 4552/6, který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.5

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,
na právo umístění stavby „St. Město, Salašská, Lapčík, úpr. DS“ (kabelové vedení
NN) na pozemcích p. č. 4525/3 a p. č. 2419/8, které jsou ve vlastnictví města
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7

zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 6072 zahrada o výměře 280 m2 v lokalitě
ulice Salašská 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

