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USNESENÍ 
z 41. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 23.09.2020 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

 
  program 41. schůze rady města. 
 

1.3 nájem a následné uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 4560/5 
vodní plocha o výměře 127,89 m2 v lokalitě ulice Tyršova ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 932/11, IČ 70890013, na dobu určitou – do dokončení stavby 
a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do KN 
a nájemné ve výši 14 Kč/m2 a rok (1.790 Kč/rok), za účelem stavby devíti výústních 
objektů pro odvodnění účelové komunikace a stavbu dvou nájezdů z účelové 
komunikace na mostky, dle schválené projektové dokumentace “Staré Město, 
Tyršova ulice – oprava a rekonstrukce komunikace“.  

 

 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.1 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2) v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, panu ***, s navrženou 
kupní cenou 3.011 Kč/m2  + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného 
domu. 

 
1.2 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. 

plocha/manipulační plocha o výměře 845 m2 a prodej části pozemku parcela číslo 
7310 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 5 m2 (stavební pozemek č. 18 o celkové 
výměře 850 m2) v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, s navrženou kupní cenou 3.007 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného domu. 

 
1.4 schválit zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 

oprávněného město Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
spočívající v povinnosti povinného Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 932/11, IČ 
70890013, v rámci stavby „Staré Město, Tyršova ulice – oprava a rekonstrukce 
komunikace“ strpět stavbu devíti výústních objektů pro odvodnění účelové 
komunikace a stavbu dvou nájezdů z účelové komunikace na mostky na pozemku p. 
č. 4560/5 vodní plocha o výměře 127,89 m2 v lokalitě ulice Tyršova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět na předmětném pozemku 
stavbu, umožnit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem 
provádění údržby a oprav výše uvedené stavby; rozsah služebnosti (včetně 
ochranného pásma) bude zaměřen geometrickým plánem, který se stane nedílnou 
součástí smlouvy.  

 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů v době uzavření smlouvy o zřízení 
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služebnosti, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku. Minimální výše 
jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000 Kč + příslušná sazba DPH.  
 

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

 


