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 38. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 05.08.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila


zápis z 37. schůze rady města.



program 38. schůze rady města.

1.1

smlouvu o výpůjčce mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ 00567884 (půjčitel) a Sportovním a kulturním centrem příspěvková organizace,
Staré Město, Brněnská 1249, IČ 75121824 (vypůjčitel) na výpůjčku movité věci:
– grafický skleněný panel o rozměru 800 mm x 350 mm
1 ks
v hodnotě
4.416,50 Kč
– grafický skleněný panel o rozměru 1.800 mm x 800 mm
3 ks
v celkové hodnotě 36.009,60 Kč
které budou umístěny v prostoru před vchodem do budovy č. p. 2190, náměstí Velké
Moravy (informační centrum + Jezuitský sklep) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od 01.08.2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc,
za účelem podpory cestovního ruchu a turismu.

1.3

projektovou dokumentaci pro provádění stavby
ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě“.

„Kluziště

včetně

zázemí

1.4

projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Hřbitov Staré Město – oprava
chodníků mezi hrobovými místy, etapa 1“.

1.5

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Vodní plocha v polní trati Olší,
k. ú. Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny
a termínu dokončení díla.

2.1

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Hřbitov Staré Město – Oprava chodníků
mezi hrobovými místy, etapa 1 s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05
Jalubí, IČ 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
II. neschválila

2.2

vyhlášení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Kluziště včetně zázemí ve sportovním
areálu Širůch ve Starém Městě.
III. doporučila zastupitelstvu města

1.2

schválit převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č.
6015/267 orná půda o výměře 4.083 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku paní ***, za cenu 22 Kč/m2.
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5.1

schválit „Smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji ID ZK“. Jedná
se o čtyřstrannou dohodu uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90
ZLÍN, IČ 70891320 a městem Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem
Kunovice, o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti a rozvoji veřejných
služeb při přepravě cestujících na území Zlínského kraje a smluvních měst.
IV. rozhodla

2.1

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Hřbitov Staré Město – Oprava
chodníků mezi hrobovými místy, etapa 1 - veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí,
IČ 60743638, s nabídkovou cenou 789.915,98 Kč bez DPH, 955.798,34 Kč vč. DPH.
V. vzala na vědomí

4.1

projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Jalubí, ve znění Změny č. 1,
podněty neuplatňuje.

4.2

projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kunovice 2016–2020,
podněty neuplatňuje.

5.2

výpověď spořicího účtu KB, který byl založen za účelem zhodnocení peněžních
prostředků. Úroková sazba na tomto účtu klesla na hodnotu 0,00 %, z tohoto důvodu
budou peněžní prostředky ve výši 8 mil. Kč převedeny zpátky na spořicí účet
u RaiffeisenBank, a.s.
VI. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

2.1

zpracovat podklady pro rozpočtové opatření u akce Hřbitov Staré Město – Oprava
chodníků mezi hrobovými místy, etapa 1 a předat finančnímu odboru.
T: ihned

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

