
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 63. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 04.10.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I. schválila 
 

  zápis z 62. schůze rady města. 
  program 63. schůze rady města. 
 
1.1 záměr na pronájem pozemku p. č. 2520/19 orná půda o výměře 330 m2 v lokalitě 

ulice Velehradská (za zahradou rodinného domu) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem ocelokůlny na pozemku 

p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 200 m2 a nebytových prostor na pozemku p. č. 
st. 1539 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2 a části pozemku p. č. 240/368 ostat. 
plocha o výměře 47 m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Školnímu hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, Staré Město, 
IČO 26938243, od 11.10.2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 5,00 Kč/m2 a rok, za účelem uskladnění movitého majetku. 

 
1.3 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 

p. č. 4502/30 ostat. plocha o výměře 41 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER CZ, s.r.o., se sídlem Vlčnov 
č. p. 556, IČ 60713224, od 11.10.2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce a nájemné ve výši 60,50 Kč/m2 a rok, za účelem zabezpečení přístupu 
k pronajímaným nemovitostem – pozemku p. č. st. 900/2 zast. plocha a nádvoří 
a pozemku p. č. 4502/27 ostat. plocha, které jsou ve vlastnictví soukromé osoby. 

 
1.4 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2413/7 zahrada o výměře 

631 m2 a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 180 m2, vše v lokalitě 
Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy 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, u Baraňáku, Straka, smyčka 
NN“ strpět umístění distribuční soustavy – S180 – kabelové vedení NN, (délka 5 m), 
na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy.  

 
1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy 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, Hradišťská, 
Manuf.food, přel. NN“ strpět umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN 
(kabel NN – 137 m); kabelový pilíř; uzemnění, na pozemku p. č. 4551/4, 4551/5, 
4551/51 a 4551/53 v lokalitě ulice Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy. 
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1.8 svěření dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy k hospodaření 

dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Základní škole, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Staré Město, Komenského 1720, 
IČO 75022567.  

 
2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Odstranění objektu č. p. 601, Staré Město 

s dodavatelem PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, 
IČ: 25397087 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.2 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Město Staré Město – mapový 

portál, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

 
2.3 uzavření smlouvy o dílo na dodávku parkovacích automatů a smlouvy o zajištění 

servisu a údržby parkovacích automatů na akci Parkovací automaty, Staré Město 
s dodavatelem Yunex, s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5, 
IČ: 099 62 638 v souladu s návrhy smluv ze zadávací dokumentace. 
 

5.1 Plán inventur na rok 2021.     
 

5.2 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
č. D/2133/2021/KUL uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČO: 70891320 a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČO: 00567884, kdy se poskytovatel dotace (Zlínský kraj) zavazuje poskytnout městu 
Staré Město neinvestiční dotaci do výše 60.000 Kč, současně však maximálně 
16,22% celkových způsobilých výdajů projektu na úhradu výdajů souvisejících 
s realizací projektu Velkomoravský koncert 2021. 

 
5.3 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020, rozpočtové opatření 

č. 6/2021: 
 zvýšení příjmů z 147.846 tis. Kč na 147.911 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 158.735 tis. Kč na 158.970 tis. Kč 
 změnu financování z 10.889 tis. Kč na 11.059 tis. Kč 
 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.5 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 233/104 ostat. plocha o výměře 
cca 114 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu ***, za cenu 1.000 Kč + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.  

 
III. rozhodla 

 
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 

28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087 - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce. Vybraný dodavatel PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, 
IČ: 25397087, s nabídkovou cenou 722.322,67 Kč bez DPH, 874.010,43 Kč vč. DPH. 

 

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

Parkovací automaty, Staré Město. Vybraný dodavatel Yunex, s.r.o., se sídlem 

Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5, IČ: 099 62 638.  
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IV. 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 103.950 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 22 žáků 

ve školním roce 2021/2022, a to v období od 05.10.2021 do 31.12.2021 

ve výši 33.264 Kč a v období od 01.01.2022 do 30.06.2022 ve výši 70.686 Kč. 

 
V. vzala na vědomí 

 
4.1 žádost žadatele FREE HEN, IČO: 08310670, Jaktáře 1794, Uherské Hradiště 

o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona na novostavbu haly 
kovovýroby na par. č. 1603/3 a 6071/19 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
4.2 žádost žadatelky paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na nástavbu, přístavbu a stavební úpravy rodinného domu č. p. 950 na par. č. 864 
a 240/358 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  

 
4.3 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na přístavbu a stavební úpravy rodinného domu č. p. 1093 na  parc. č. 1011, 107/1 
a 4546/4  v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  

 
4.4 žádost žadatelky paní *** o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na novostavbu rodinného domu ul. Velehradská, na parc. č. 3128/4 a 7392 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště.  

 
 

VI. uložila 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP  
 
1.1 zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 2520/19 orná půda o výměře 330 m2 

v lokalitě ulice Velehradská (za zahradou rodinného domu) ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.   T: ihned 

 
1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2413/7 zahrada 

o výměře 631 m2 a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 180 m2, 
vše v lokalitě Rybníček 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 
 


