
 

 

USNESENÍ 
ze 42. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 30.09.2020 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

 

  zápis ze 40. a 41. schůze rady města. 
 

  program 41. schůze rady města. 
 

1.1 záměr na pronájem zemědělských staveb (skladů) bez č. p. na pozemku p. č. 
st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 

včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 49,19 m2 na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Veronice Hejdové, Sušice 189, IČ 06844910, na dobu neurčitou a nájemné ve výši 
1.200 Kč/m2/rok/ordinace a přípravna, ve výši 1.032 Kč/m2/rok/sklad a ve výši 
607 Kč/m2/rok/spol. prostory, vše s inflační doložkou, za účelem masérských, 
rekondičních a regeneračních služeb.  

 
1.4 záměr na převod majetku – prodej:   

pozemku p. č. 720/4   ostat. plocha o výměře    374 m2  
pozemku p. č. 722/1   orná půda      o výměře cca 1.250 m2 
pozemku p. č. 6080/1 orná půda       o výměře cca 3.800 m2  
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného: zemědělská stavba 
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

  
1.5 záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S- mezi 

Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník 
pozemků) a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
Praha 1, IČ 70994234 (oprávněná osoba) na právo umístění stavby „Změna trakční 
soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ na pozemku p. č. 
3582/22, p. č. 6018/532, p. ř. 6018/533, p. č. 6021/57 a p. č. 6030/111, vše v lokalitě 
ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, za účelem uložení, úprav a doplnění dálkové optické kabelové sítě, 
úpravy a doplnění MK a úpravy SZZ (inženýrská síť). 

 
1.6 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., přel. NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 6 m), na pozemku 
p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.  

 
1.7 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v 
rámci stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., úpr. DS“ strpět umístění a provozování 
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zařízení distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 21 m), na pozemku p. č. 4551/1, 
p. č. 4551/42 a p. č. 4551/6 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.  

 
1.8 projektovou dokumentaci „Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720“. 
 
1.9 studii proveditelnosti „Koupaliště Širůch “ – varianta č. 3. 
 
2.1 cenovou nabídku Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, tř. T. Bati 5146, 

Zlín, IČ 456591761, na zpracování rozvojového dokumentu Strategie rozvoje 
Staré Město 2021 – 2027. 

 
2.2 burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze Praha – komodita elektrická 

energie, centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky. 
 
2.3 burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze  Praha – komodita zemní 
 plyn, centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky. 
 
2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Demolice kolejí SŽDC a vytvoření 

zpevněné plochy s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ 25598643 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace. 

 
3.1 uzavření smlouvy o dílo na dodávku - Nákup notebooků pro ZŠ Staré Město z dotace 
 MŠMT s dodavatelem Z + M Partner, spol. s r.o.,  Valchařská 3261/17, 702 00 
 Ostrava, IČ 26843935 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
 dokumentace. 
 
5.2 plán inventur na rok 2020. 
 
5.3 vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku města a předmětů v operativní 
 evidenci dle předloženého návrhu. 
 
 

II. nedoporučila zastupitelstvu města 
 

1.3 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostatní plocha o výměře 
cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, vše 
v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem rozšíření pozemku pro plánovanou novostavbu, z důvodu nedostatečných 
šířkových parametrů současné komunikace.  

 
 

III. rozhodla 
 
2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Demolice kolejí  SŽDC a vytvoření 

zpevněné plochy - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný 
dodavatel RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice,  IČ 25598643, s 
nabídkovou cenou 1.942.784,31 Kč bez DPH, 2.350.769,02 Kč vč. DPH. 

 
3.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - Nákup  notebooků pro ZŠ Staré 

Město z dotace MŠMT v hodnotě 976.000 Kč - veřejná  zakázka malého rozsahu 
na dodávky. Vybraný dodavatel Z+M Partner, spol. s r.o.,  Valchařská 3261/17, 702 
00 Ostrava, IČ 26843935 s nabídkou 58 ks notebooků. 
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IV. vzala na vědomí 
 

5.1 hospodaření města k 31.08.2020. 
 
 

V. uložila 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.1 zveřejnit záměr na pronájem zemědělských staveb (skladů) bez č. p. na pozemku 

p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

 
1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej   

pozemku p. č. 720/4   ostat. plocha o výměře    374 m2  
pozemku p. č. 722/1   orná půda      o výměře cca 1.250 m2 
pozemku p. č. 6080/1 orná půda       o výměře cca 3.800 m2  
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného: zemědělská stavba 
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.        T: ihned 
 

1.5 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 
E617-S- mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(vlastník pozemků) a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, Praha 1, IČ 70994234 (oprávněná osoba) na právo umístění stavby „Změna 
trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ na pozemku 
p. č. 3582/22, p. č. 6018/532, p. ř. 6018/533, p. č. 6021/57 a p. č. 6030/111, vše 
v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve 
vlastnictví města Staré Město, za účelem uložení, úprav a doplnění dálkové optické 
kabelové sítě, úpravy a doplnění MK a úpravy SZZ (inženýrská síť), na úředních 
deskách.         T: ihned 

 
1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., přel. NN“ strpět umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 6 m), na pozemku p. 
č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., úpr. DS“ strpět umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 21 m), na pozemku 
p. č. 4551/1, p. č. 4551/42 a p. č. 4551/6 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.   T: ihned 

 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 


