
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 72. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 21.02.2022 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 71. schůze rady města. 
  program 72. schůze rady města. 
 
1.1 změnu názvu nájemce formou dodatku ke smlouvě o nájmu ze dne 27.10.2009, 

z původního nájemce MORAVIA FLOOR s.r.o., Tovární 2013, Staré Město, 
IČO 60724706, na  nového nájemce MASTRA – KOVOMAT s.r.o., č. p. 420, Traplice, 
provozovna Tovární 2013, Staré Město, IČO 60724706, a to z důvodu změny názvu 
společnosti.  

 
1.2 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Sochorcova, Gabriel, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), na pozemku p. č. 4548/17 
v lokalitě ulice Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.3 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Tovární, mlýn, MS Lípa, kab. NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 137 m a uzemnění), na pozemku 
p. č. st. 189/1, p. č. 4560/1, p. č. 2413/7 a p. č. 2414/1 v lokalitě ulice Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.4 uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační 

sítě mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, (investor) 
a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, 
IČO 70994234, (Správa železnic), na pozemku p. č. 4729/1 ve vlastnictví Českých 
drah, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové Město a pozemku 
p. č. 5175/2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Parkovací dům ul. Nádražní 
ve Starém Městě“.   
 

1.5  studii „Urbanistická studie pro lokalitu ul. Polní ve Starém Městě“. Prodej pozemků 
prozatím odložit s ohledem na možnost výstavby městem Staré Město. 

 
2.1 uzavření Smlouvy č. 1190901335 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na projekt nazvaný Stromy. 
 
2.2 uzavření smlouvy o dílo na zpracování logo manuálu města Staré Město s Nikolou 

Bogdanovičem, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava, IČ 88525449 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Úpravy prostranství před smuteční síní na 

hřbitově ve Starém Městě – I. etapa s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., se sídlem 
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Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace. 
 

2.4 uzavření smlouvy o dílo na akci Veřejné osvětlení Huštěnovská, Staré Město 
s dodavatelem M Plus elektro s.r.o., se sídlem Boršice 759, 687 09 Boršice, 
IČ: 28330081 v souladu s návrhem smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
5.3 přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 

(na paragrafu 3111 Mateřské školy) ve výši 69.000 Kč, a to: 
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO –69.000 Kč 
- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO  +69.000 Kč 

 
 na základě zplnomocnění rady města uděleným zastupitelstvem města v souladu 

s usnesením 19. ZM, bodem 6), ze dne 13.12.2021. Tato částka je zahrnuta 
do rozpočtového opatření č. 1/2022 jako přesun v rámci schváleného závazného 
ukazatele na § 3111 Mateřské školy. Tato částka bude převedena do investičního 
fondu příspěvkové organizace za účelem nákupu nové myčky. 

 
II. doporučila zastupitelstvu města 

 
5.1 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB v celkové výši  540.000 Kč dle platných Pravidel 

pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 
usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7), s těmito žadateli vlastnícími nemovitosti 
ve Starém Městě. 

 
1. Smlouva o zápůjčce č. 483/2022, na částku  390.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
 splatnost 5 let. 

  Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 789 
 

2. Smlouva o zápůjčce č. 484/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
 splatnost 5 let. 

  Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Jezuitská 1523 
 
5.2 schválit Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2022, která se sjednává za účelem 

zástavy nemovitosti na základě schválené Smlouvy o zápůjčce č. 483/2022. 
 

III. rozhodla 
 
2.2 o výběru zpracovatele logo manuálu na základě vybraného návrhu loga města. 

Vybraný zpracovatel Nikola Bogdanovič, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 
708 00 Ostrava, IČ 88525449 s nabídkovou cenou 95.000 Kč (neplátce DPH). 

 

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Úpravy prostranství před smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě – 
I. etapa. Vybraný dodavatel JASS-UNI, s.r.o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638, s nabídkovou cenou 1 479 878,11 Kč bez DPH, 1 790 652,51 Kč 
vč. DPH. 

 
2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem Veřejné osvětlení Huštěnovská, Staré Město. Vybraný dodavatel 
M Plus elektro s.r.o., se sídlem Boršice 759, 687 09 Boršice, IČ: 28330081, 
s nabídkovou cenou 729 008,56 Kč bez DPH, 882 100,36 Kč vč. DPH. 
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IV. vzala na vědomí 
 

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní ***, o společné územní a stavební řízení dle § 94j 
stavebního zákona na novostavbu rodinného domu včetně napojení na místní 
komunikaci a připojení na inženýrské sítě na parc. č. 4729/34,  ul. Na Vyhlídce, 
Staré Město.   

 
4.2 žádost žadatele pana ***, o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na přístavbu a stavební úpravy RD č. p. 124, na pozemcích parc. č. 300/1 a 4549/3 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
4.3 žádost žadatele REC Group s.r.o., IČO: 25548034, Brněnská 1372, Staré Město 

o společné územní a stavební řízení dle § 94 stavebního zákona na novostavbu 
areálové komunikace na pozemcích parc. č.  715/34, 715/35, 715/45, 716/1, 716/8, 
722/8, 722/9 a 722/10 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

 
4.4 žádost žadatele pana ***, o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona  

na rekonstrukci RD č. p. 277, na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

 
4.5 žádost žadatele  REAL KREDIT a.s.,   IČO 26215411, Na Strži 1837/9, Praha Krč 

o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona na autoservis 
a autosalon společnosti UH CAR a UH CAR AUTO, na pozemcích parc. č. 3092, 
6068/110 a 6068/233 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
4.6 žádost žadatele STAPAK spol. s r.o., IČO: 60740256, Východní 2268, Staré Město, 

o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona na odstavnou plochu u areálu firmy 
STAPAK spol. s r.o., na pozemcích parc. č. 6064/247 a 6064/248 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.  

 

V. uložila 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.2 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Sochorcova, Gabriel, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), na pozemku p. č. 4548/17 
v lokalitě ulice Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 
 

1.3 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
v povinnosti povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Tovární, mlýn, MS Lípa, kab. NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 137 m 
a uzemnění), na pozemku p. č. st. 189/1, p. č. 4560/1, p.č. 2413/7 a p.č. 2414/1 
v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 


