
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 55. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 25.05.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

➢  zápis z 54. schůze rady města. 
➢  program 55. schůze rady města. 
 

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha o výměře 300 m2 
v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

 
1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem  části pozemku p. č. 

240/368 ostat. plocha o výměře 2.400 m2 a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 138 m2, vše v lokalitě Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 
1372, IČ 25548034, na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2026 a nájemné ve výši 
22 Kč/m2 a rok + příslušná sazba DPH, za účelem veřejné odstavné plochy pro osobní 
automobily.  
Na pronajatém pozemku bude zachována příjezdová cesta pro průjezd oprávněných 
vozidel nájemců a majitelů nemovitostí v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě.  
 

1.3 prominutí nájemného za pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 
1.500 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Jezdeckému spolku a spolku přátel koní Staré Město, Seifertova 1108, Staré Město, 
IČ 09271031, od 01.01.2021 do 30.06.2021, z důvodu výpovědi a nevyužití pozemku 
pro sklizeň sena. 

 
1.4 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/220 orná půda o výměře 

 cca 600 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 
1.5 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 

cca 55 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. 

 
1.9 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod kanalizace včetně kanalizačních šachet 

na pozemku p. č. 6289 ostat. plocha/zeleň, z vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Zerzavice čp. 1941 a čp. 1942, Staré Město, IČ 26891492, 
do vlastnictví Města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884. 

 
1.10 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, Na Vyhlídce, Mikel, kabel NN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 
7 m), na pozemku p. č. 240/355 a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.  

 
1.11 pronájem chráničky – sítě infrastruktury bez trubičkového systému o délce 244 bm 

v lokalitě Na Kopci Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, s podmínkou 
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zafouknutí chráničky do celého objemu mikrotrubičkami, z toho jedna mikrotrubička 
bude vyhrazena bezplatně pro Město Staré Město, společnosti CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063, na dobu určitou do 30.06.2051 
a nájemné ve výši 2.500 Kč/rok + příslušná sazba DPH, za účelem vybudování  
a provozování optické sítě.  
 

1.12 návrh smlouvy o poskytnutí jistiny pro soutěž o stavební pozemek č. 16 v lokalitě ulice 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro prodej stavebního 
pozemku č. 16 v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště 

Alšova – U Sklépka, St. Město“. 
 
2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Koncepce 

komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností.  
 
2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci Vytvoření 

nových webových stránek města Staré Město. 

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město  - Elektronická úřední deska. 

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město – mapový portál. 

 
2.6 uzavření kupní smlouvy na dodávky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 

Staré Město – Dodávka nábytkového vybavení s dodavatelem MY DVA group a.s., 
se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684 v souladu s návrhem kupní 
smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
5.2 odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek dle zápisu.  

6.1 poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč panu *** za darování 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve. 
 

 

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.6 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře 
cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
***, za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání hranice 
pozemku. 

 
1.7 schválit na převod majetku - prodej části pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha o výměře 

cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu *** a paní ***, za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
rozšíření zahrady u plánované výstavby rodinného domu. 

 

1.8 schválit převod majetku – prodej 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, 
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společnosti STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256, za cenu 
ve výši 1.200 Kč + příslušná sazba, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu zázemí 
společnosti. 
 

1.15 schválit smlouvu o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Most 
ev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti“ a „Zlepšení dopravní obslužnosti 
Moravní nábřeží - Rybárny“, dle přílohy. 

 

III. rozhodla 

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 
1720, Staré Město – Dodávka nábytkového vybavení - veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 
1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, s nabídkovou cenou 170 574,00 Kč bez DPH, 
206 394,54 Kč vč. DPH. 

 

IV. souhlasí 

3.3 s převzetím záštity města Staré Město nad kulturní akcí  s názvem KULTURNÍ 

 DĚDICTVÍ UNESCO Arménie, Bělorusko, Černá hora a Rakousko, která se 

 uskuteční v období duben – říjen 2021. 

 

V. nesouhlasí 

3.1 s působením ZŠ Pomonte na území města Staré Město. 
 

VI. pověřila 

1.13 starostu města jmenováním členů komise pro výběrové řízení obálkovou metodou 
na stavební pozemek v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště,  které se uskuteční dne 21.06.2021. 

 

VII. projednala 

1.14 možnosti podnájmu části pozemku p. č. 4500/11 orná půda za účelem umístění 
kontejneru sloužící pro předávání lodí z půjčovny Zažij Slovácko. 

 
1.15 smlouvu o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Most ev. č. 55-

042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti“ a „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní 
nábřeží - Rybárny“. 

 

VIII. určila 

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 
„Parkoviště Alšova – U Sklépka, St. Město“ tyto dodavatele: JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 
č.p. 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, DIČ: CZ60743638, Správa a údržba silnic 
Slovácka, s.r.o., Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 269 13 216, 
DIČ: CZ26913216, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
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ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA, OBLAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č.p. 513, 687 
12 Bílovice, IČ: 25513141, DIČ:  CZ25513141, TRADIX REALIZACE s.r.o., 
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455.  

 

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby Koncepce 
komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností tyto dodavatele: Regionální 
poradenská agentura s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, Regionální rozvojová 
agentura Střední Čechy, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, Envipartner s. r. o., Vídeňská 
546/55, 639 00 Brno – Štýřice. 

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci Vytvoření 

nových webových stránek města Staré Město tyto dodavatele: Galileo Corporation s. r. 

o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, SPOJMONT Brno, spol. s r. o., Křenová 64, 

602 00 Brno, GROUP24 INNOVATIONS s. r. o. (Obec 24), T. Bati 1547, 763 01 Zlín, 

Ki-Wi Digital s. r. o., Lidická 971/25, 602 00 Brno, Digitální panely s. r. o., Smetanovo 

náměstí 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava. 

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci Město 

Staré Město  - Elektronická úřední deska tyto dodavatele: QCM s. r. o., Heršpická 

813/5, 639 00 Brno, Webhouse, s. r. o., se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Praha 12, 

poštovní adresa Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava 1, Galileo Corporation s. r. o., 

Březenecká 4808, 430 04 Chomutov. 

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci Město 

Staré Město – mapový portál tyto dodavatele: T-Mapy spol. s r. o., Špitálská 150, 

500 03 Hradec Králové, ARCDATA PRAHA, s. r. o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, 

DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

 

IX. vzala na vědomí 

1.16 stanovisko odboru správy majetku, investic a ŽP k připomínkám kontrolního výboru 
k akci „Přemístění čápů do nového hnízdiště“. 
 
stanovisko odboru správy majetku, investic a ŽP k doporučením finančního výboru.  

 
3.2 stanovisko ředitele příspěvkové organizace města  Staré Město Sportovní a kulturní 

centrum, Bc. Romana Janíka ke kontrole „Kontrola hospodaření příspěvkové 
organizace Sportovní a kulturní centrum za rok 2020“. 

 

5.1 podrobný přehled vybraných pohledávek města Staré Město v samostatné 

 i přenesené působnosti v letech 2016 – 2020. 
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X. uložila 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha o výměře 
300 m2 v lokalitě Trávník 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. 6064/220 orná půda 
o výměře cca 600 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  

           T: ihned 
 
1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha 

o výměře cca 55 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou, na úředních 
deskách. 

          T: ihned 

1.14 nabídnout k pronájmu část pozemku p. č. 6073/54 orná půda o výměře cca 25 m2, 
panu Evženu Rajzlovi, Rastislavova 948, Staré Město, IČ 04719131, za účelem 
umístění kontejneru sloužící pro předávání lodí z půjčovny Zažij Slovácko. 

            
           T: ihned 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


