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 37. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 15.07.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


zápis z 36. schůze rady města.



program 37. schůze rady města.

1.1

ukončení výpůjčky části pozemku p. č. 2520/1 orná půda o výměře 162 m2 (před
rodinným domem č. p. 1663), ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za účelem zemědělského obhospodařování, paní *** dohodou
k 30.06.2020.

1.2

výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 700 ul. Na Hradbách
ve Starém Městě na pozemku p. č. 634 st. o výměře 504 m2 a pozemku p. č. 2423/18
zahrada o výměře 497 m2, který se nachází u objektu, vše ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, Charitě Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Velehradská
třída 247, IČ 44018886, od 01.08.2020 na dobu určitou do 31.07.2030, za účelem
provozování Azylového domu sv. Vincence.

1.3

výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku – technické
vybavení v celkové hodnotě 566.951,64 Kč, který se nachází v Azylovém domě
sv. Vincence, ul. Na Hradbách 700 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, Charitě Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Velehradská třída 247,
IČ 44018886, od 01.08.2020 na dobu určitou do 31.07.2030, za účelem provozování
Azylového domu sv. Vincence.

1.5

záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č. E633-S-4652/2019 mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
Staré Město, IČ 00567884 (budoucí povinný), Správou železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ 70994234 (budoucí oprávněný)
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390
(investor stavby) na právo umístění stavby „SO 671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm
140,400 – 140,500“ na pozemku p. č. 7261/10 v lokalitě Špílov, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem přeložení elektrického
kabelového vedení v rámci stavby dálnice „D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město“.

1.6

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve prospěch společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063
(budoucí oprávněná osoba), městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ 00567884 (budoucí obtížená osoba) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Praha 4, IČ 65993390 (stavebník) na právo umístění stavby „SO 466
Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,550“ na pozemku p. č. 6007/5
v lokalitě Hlaviny ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví
města Staré Město, za účelem zřízení, umístění a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby dálnice „D55 5507
Babice – Staré Město“, dle přílohy.

1.7

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
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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, U Baraňáku,
Pálka, Lorenc, kab. NN“ (kabelové vedení NN) na pozemku p. č. 5270/1, který je
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.
1.8

záměr na převod majetku –
 prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 a pozemku p. č.
7316/2 ostat. plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře
691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště
 prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 845 m2 a části pozemku
p. č. 7310 ostat. plocha o výměře 5 m (stavební pozemek č. 18 o celkové
výměře 850 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště
za účelem výstavby samostatně stojících rodinných domů.

1.9

smlouvu o poskytnutí jistiny pro soutěž o stavební pozemky v lokalitě ulice Na Kopci
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Parkoviště ulice Úprkova,
Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

5.1

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 2020 (II. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022567, z důvodu zařazení
dlouhodobého hmotného majetku.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.4

schválit převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
st. 2936 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba – budova
bez čísla popisného – jiná stavba, vše v lokalitě Vinohrady ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4,
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, za cenu dle znaleckého posudku č. 5853-13/20
znalce Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín ze dne 20.01.2020, navýšenou
koeficientem 1,15 na částku 418.455 Kč, za účelem stavby “D55, stavba 5507 Babice
– Staré Město“.
III. 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.
IV. pověřila

1.10

starostu města jmenováním členů komise pro výběrové řízení obálkovou metodou na
stavební pozemky v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, které se uskuteční dne 14.09.2020.
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V. vzala na vědomí
3.2

doporučení Mgr. Kateřiny Pavlišové, ředitelky Mateřské školy, Komenského 1721,
Staré
Město,
okres
Uherské
Hradiště,
příspěvková
organizace,
IČ 75022532, k pověření řízením organizace po dobu čerpání mateřské a rodičovské
dovolené, paní Mgr. Petru Gajdošíkovou.

4.1

žádost žadatele pana *** o společné oznámení záměru dle § 96a stavebního zákona
na novostavbu garáže a sjezdu na pozemcích parc. č. 56/3 a 71/1 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.

4.2

žádost žadatelky paní *** o společné oznámení záměru dle § 96a stavebního zákona
na novostavbu rodinného domu včetně zpevněné plochy, terasy a přípojek
inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 981, 2432/7 a 2432/1 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště.

4.3

žádost žadatelky paní *** o společné oznámení záměru dle § 96a stavebního zákona
na novostavbu rodinného domu včetně zahradního skladu na pozemcích
parc. č. 7369 a 159/1 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

6.1

činnost Městské knihovny Staré Město za I. pololetí 2020 dle zápisu.

6.2

zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Staré Město za I. pololetí 2020
dle přílohy.
VI. uděluje

5.2

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas
příspěvkové organizaci Základní škola Staré Město, okres Uherské Hradiště,
IČ 75022567, k přijetí účelového daru - herních prvků u budovy Základní školy
č. p. 715 ve výši 190.112 Kč od SRPŠ při Základní škole Staré Město, okres Uherské
Hradiště a účelového peněžního daru ve výši 4.000 Kč určeného na odvádění dětí
na zastávku autobusu od Obce Kostelany nad Moravou.
VII. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.5

zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č. E633-S-4652/2019 mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100,
Staré Město, IČ 00567884 (budoucí povinný), Správou železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ 70994234 (budoucí oprávněný)
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390
(investor stavby) na právo umístění stavby „SO 671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm
140,400 – 140,500“ na pozemku p. č. 7261/10 v lokalitě Špílov, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem přeložení elektrického
kabelového vedení v rámci stavby dálnice „D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město“,
na úředních deskách.
T: ihned
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1.8

zveřejnit záměr na převod majetku –
 prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 a pozemku
p. č. 7316/2 ostat. plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové
výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště,
 prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 845 m2 a části pozemku
p. č. 7310 ostat. plocha o výměře 5 m (stavební pozemek č. 18 o celkové
výměře 850 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště,
za účelem výstavby samostatně stojících rodinných domů, na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

