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USNESENÍ 
z 65. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 08.11.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I. schválila 
 

  zápis z 64. schůze rady města. 
  program 65. schůze rady města. 
 
1.1 ukončení nájmu bytové jednotky č. 2 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 

2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, dohodou 
k 31.10.2021, ze zdravotních důvodů.  

 
1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky v DPS, 
 Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, žadatelům 
 dle zápisu, na dobu určitou – od 01.01.2022 do 31.12.2022 a nájemné 
 ve výši 18 Kč/m2/měsíc.   
 
1.3 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě 

s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, žadatelům dle zápisu, na dobu určitou – od 01.01.2022 do 31.12.2022 
a nájemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc.   

 
1.4 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 

25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na 
dobu určitou od 01.01.2022 do 31.03.2022 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc. 
V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí, 
nejdéle však do 31.12.2022. 

 
1.5 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
 
1.6 záměr na pronájem pozemku p. č. 6250 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1.199 m2,  

p. č. st. 508/1 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 659 m2, p. č. st. 508/2 zast. 
plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 230 m2, p. č. st. 764 zast. plocha 
a nádvoří/zbořeniště o výměře 158 m2, p. č. 81 zahrada o výměře 124 m2, část 
pozemku p. č. 82/2 o výměře 120 m2 a část pozemku p. č. 4529/2 ostat. 
plocha/silnice o výměře 90 m2, vše v lokalitě ulice U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou do 31.12.2022.  

 
1.7 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 16.01.2013 na pronájem části pozemku p. č. 

6190/1 ostat. plocha o výměře 55 m2 v lokalitě ulice Velehradská  ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Pavlu Geitlerovi, Sušice 185, IČO 64516784, 
dohodou k 01.12.2021. 
 
záměr na pronájem části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 55 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

 
1.8 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 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, paní ***, od 01.12.2021 na 
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dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem zemědělského 
obhospodařování. 
Na pronajatém pozemku nebude vybudována žádná stavba s výjimkou oplocení, 
při realizaci investiční akce města nebude poskytnuta náhrada za oplocení a porosty, 
včetně trvalých.  

 
1.9 ukončení smlouvy o nájmu pozemků a prostoru sloužícího podnikání v lokalitě Nivy 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, ze dne 21.12.2016, 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČO 00567884 (pronajímatel) a Školním hospodářství, s. r. o., Staré Město, 
Velehradská 1469, IČO 26938243, (nájemce) týkající se pronájmu pozemků a budov 
v lokalitě Nivy ve Starém Městě: 
 

 pozemek p. č. st. 1796 o výměře 671 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez 
č.p./č.ev./jiná stavba  

 pozemek p. č. st. 1798 o výměře 2.435 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez 
č.p./č.ev./zemědělská stavba  

 pozemek p. č. st. 1800 o výměře 2.409 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez 
č.p/č.ev./zemědělská stavba  

 pozemek p. č. st. 1801 o výměře 311 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez 
č.p./č.ev./jiná stavba  

 pozemek p. č. st. 2470 o výměře 29 m2 včetně budovy – vodojem bez č.p./č.ev./ 
jiná stavba  

 pozemek p. č. st. 2472 o výměře 1.489 m2 včetně budovy – nebytový prostor bez 
č. p./č. ev./jiná stavba  

 pozemek p. č. st. 2473 o výměře 103 m2 včetně budovy - transformovna bez č.p./ 
č.ev./jiná stavba 

 pozemek p. č. st. 2474 o výměře 58 m2 včetně budovy - sklad bez č.p./č.ev./jiná 
stavba  

 pozemek p. č. st. 2475 o výměře 25 m2 včetně budovy – kafilerie bez č.p./č.ev./ 
jiná stavba   

 pozemek p. č. st. 2476 o výměře 63 m2 včetně budovy – skladový přístřešek bez 
č.p./ev./jiná stavba  

 pozemek p. č. st. 2592 o výměře 159 m2 včetně budovy bez č.p./č.ev./průmyslový 
objekt (dnes zbořeniště)  

 pozemek p. č. 240/425 o výměře 4.209 m2 ostatní plocha/manipulační plocha  

 pozemek p. č. 240/426 o výměře 16.736 m2 ostatní plocha/ostatní komunikace  

 pozemek p. č. 240/457 o výměře 356 m2 ostatní plocha/jiná plocha u vodojemu 
 

výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované demolice objektů. 
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi (ode dne 01.12.2021), 
výpovědní lhůta skončí dnem 01.03.2022.  
 

1.11 ukončení nájemní smlouvy č. SML/078/2019 ze dne 01.07.2019 uzavřené mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (nájemce) 
a společností Retail park Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1, 
IČO 07418451 (pronajímatel), na nájem části pozemku p. č. 6068/93 orná půda 
o výměře 40 m2, části pozemku p. č. 6068/94 orná půda o výměře 35 m2, části 
pozemku p. č. 6068/122 orná půda o výměře 45 m2 a části pozemku p. č. 6068/123 
orná půda o výměře 48 m2, které se nachází v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dohodou ke dni vkladu do katastru nemovitostí směnné 
smlouvy – převodu pozemků do majetku města. 
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1.13 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 

57090/2021-O25 mezi společností České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1, IČO 70994226 (budoucí povinný), Správou železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 70994234 (budoucí oprávněný) a městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (investor stavby) 
na právo umístění stavby „Přeložka kabelu ČD-T v ulici Nádražní ve Starém Městě“ 
na pozemku p. č. 4729/1 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., za účelem povinnosti 
budoucího povinného strpět na dotčeném pozemku služebnost liniové stavby.   

 
1.14 uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi městem Staré Město 

a společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, 
IČO 29290589, dle přílohy. 

   
1.15 záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/104 ostat. plocha a části pozemku 

p. č. 6073/77 orná půda o celkové výměře 290 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.16 převod majetku – výkup plynovodní přípojky STL, DN 100/2557439 v lokalitě 

ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společností 
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, dle přílohy, 
z důvodu její demontáže a následné demolice objektů v areálu Školního 
hospodářství.  

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

energie, centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky, stanovená 
maximální přípustná cena burzovního obchodu na komoditu elektrická energie bude 
činit 3.840.000,00 Kč bez DPH při predikovaném odběru 1090,865 MWH/rok , což je 
v průměru 3.520,00 Kč bez DPH za MWh.  

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

plyn, centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky, stanovená maximální 

přípustná cena burzovního obchodu na komoditu zemní plyn bude činit 3.821.820,00 

Kč bez DPH při predikovaném odběru 2 123,233 MWh/rok , což je 1.800,00 Kč 

bez DPH za MWh.  

2.3 uzavření smlouvy o dílo na akci Změna technologie světelného signalizačního 
zařízení (SSZ) SK1 „U Podjezdu“ ve Starém Městě s dodavatelem Yunex, s.r.o., 
se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 09962638 v souladu 
s návrhem smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci 

Město Staré Město – mapový portál. 
 
2.5 uzavření smlouvy na dodávky Obnova herních prvků dětských hřišť na Kopánkách 

s dodavatelem MONOTREND s.r.o., se sídlem Jamné 34, 666 01 Tišnov, 
IČ: 29320313 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.6 uzavření smlouvy o dílo na zpracování akce ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ MĚSTO 

s dodavatelem Stemio a.s., se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Pobočka: Zlín, J. Staši 165, 763 02 Zlín, IČ: 28203011 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 
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3.1 souhlas s rozvojem sociální služby Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky, 

ID 2044921 a souhlas s rozvojem sociální služby Domácí pečovatelské služby, ID 
8435916, pro Charitu Uherské Hradiště, IČO 44018886, zastoupená zástupcem 
ředitele Ing. Daliborem Jiráskem, nad rámec kapacity v Základní síti pro rok 2022 dle 
přílohy. 

 
3.2 v souladu s ustanovením § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, darovací smlouvu na provoz Hospice na Svatém Kopečku, nám. Sadové 
4/24, 779 00 Olomouc. 

 
3.3 uzavření kupní smlouvy na dodávku - Nákup all-in-one PC pro ZŠ Staré Město 

s dodavatelem Autocont a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
5.2 na základě žádosti Mgr. Jana Zábranského, ředitele Základní školy, Staré Město, 

okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, Komenského 1720, 686 03  Staré 
Město, IČ: 75022567, přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtového ukazatele (na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 43.000 Kč, a to: 
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  – 43.000 Kč 
- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO  + 43.000 Kč 

                                                                                                                                                                                                           
na základě zplnomocnění rady města uděleným zastupitelstvem města v souladu 
s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020. Tato částka je zahrnuta 
do rozpočtového opatření č. 7/2021 jako přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného závazného ukazatele na § 3113 Základní školy. Tato částka bude 
převedena do investičního fondu příspěvkové organizace za účelem realizace nákupu 
nového zařízení do školní jídelny na 1. stupni ZŠ. 

 
5.3 na základě žádosti Mgr. Ivety Poláškové, ředitelky Mateřské školy, Staré Město, okres 

Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, Rastislavova 1800, 686 03  Staré Město, 
IČ: 75022541 přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového 
ukazatele (na paragrafu 3111 Mateřské školy) ve výši 116.660 Kč, a to: 
 z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  – 116.660 Kč 
 na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO  + 116.660 Kč 

 
na základě zplnomocnění rady města uděleným zastupitelstvem města v souladu 
s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020. Tato částka je zahrnuta 
do rozpočtového opatření č. 7/2021 jako přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného závazného ukazatele na § 3111 Mateřské školy. Tato částka bude 
převedena do investičního fondu příspěvkové organizace za účelem pořízení nových 
herních prvků na školní zahradu. 

 
5.4   v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu 
odpisového plánu na rok 2021 (IV. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku – technické zhodnocení učeben pracovní výuky včetně 
vybavení, stavební úpravy šaten, a nákup zařízení do školní jídelny. 
 

5.5   v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu 
odpisového plánu na rok 2021 (I. úprava) příspěvkové organizaci Mateřská škola, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, Rastislavova 1800, 
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686 03  Staré Město, IČ: 75022541, z důvodu zařazení nového dlouhodobého 
majetku – pořízení nových herních prvků na školní zahradu.  

5.6 vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku města a předmětů v operativní 
 evidenci dle předloženého návrhu.  
 
5.7 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020, rozpočtové opatření 

 č. 7/2021: 

 zvýšení příjmů ze 147 911 tis. Kč na 148 052 tis. Kč 
 snížení výdajů ze 158 970 tis. Kč na 158 905 tis. Kč 
 změnu financování z 11 059 tis. Kč na 10.853 tis. Kč 

 
5.8 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odpisové plány majetku na rok 2022 těmto příspěvkovým organizacím zřízeným 
městem Staré Město: 

 
 - Základní škola, Komenského 1720, Staré Město, IČ: 75022567 

- Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532 
- Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541 
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559 
- Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824  
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75833328 
- Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930 

 
 

 
II. neschválila 

 
1.2 pronájem bytové jednotky č. 214 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***.  
 

 
 

III. doporučila zastupitelstvu města 
 

 
1.7 zrušení převodu – prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 36 m2 

v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Pavlu Geitlerovi, Sušice 185, IČO 64516784, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou, který byl schválen 
na 18. zasedání zastupitelstva města dne 27.09.2021, pod bodem II/10.3. 

 
1.12 schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 (převodce) 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884 
(nabyvatel), na převod pozemku p. č. 7391 ostat. ploch/jiná plocha o výměře 4 m2, 
v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod chodníkem. 
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IV. rozhodla 
 

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Změna 
technologie světelného signalizačního zařízení (SSZ) SK1 „U Podjezdu“ ve Starém 
Městě. Vybraný dodavatel Yunex, s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky, 
155 00 Praha 5, IČ: 09962638, s nabídkovou cenou 548.062,00 Kč bez DPH, 
663.155,02 Kč s DPH. 

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Obnova 
herních prvků dětských hřišť na Kopánkách. Vybraný dodavatel MONOTREND s.r.o., 
se sídlem Jamné 34, 666 01 Tišnov, IČ: 29320313, s nabídkovou cenou 
370.238,00 Kč bez DPH, 447 988,00 Kč vč. DPH. 

 
2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby ÚZEMNÍ 

PLÁN STARÉ MĚSTO. Vybraný dodavatel Stemio a.s., se sídlem Lazarská 1718/3, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Pobočka: Zlín, J. Staši 165, 763 02 Zlín, IČ: 28203011, 
s nabídkovou cenou 795.000,00 Kč bez DPH, 961.950,00 Kč vč. DPH. 

 
3.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - Nákup all-in-one PC pro ZŠ 

Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel  
Autocont a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 s nabídkovou 
cenou 384.755,80 Kč vč. DPH. 

 
 
 

V. souhlasí 
 

3.2 s poskytnutím finančního příspěvku pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 
4/24, 779 00 Olomouc, ve výši 5.000 Kč na provoz tohoto zařízení. Finanční částka 
bude zařazena do rozpočtu města na rok 2022.  

 
3.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím věcných darů pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČ:75022567, od níže uvedených dárců: 
 
Papírny Brno a.s.,  
Křenová 186, 602 00 Brno                10.799,25 Kč      papírenské zboží 
IČ:49970933 
 
Penepex s.r.o., 
náměstí Hrdinů 470, 686 03 Staré Město      1.235 Kč  ceny pro žáky 

 IČ:03220923 
 
 

VI. určila 
 

2.4 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, GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, 
ARCDATA PRAHA, s. r. o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, DIGIS, spol. s r. o., 
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
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VII. vzala na vědomí 
 

1.10 výpověď společnosti VČELKA sociální služby o.p.s. (původně VČELKA senior care 
o.p.s.), se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun-Centrum, Beroun, IČO 24732915, 
z nájmu prostor nesloužících podnikání o celkové výměře 40,75 m2 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi (ode dne 01.11.2021), 
výpovědní lhůta skončí dnem 01.02.2022.  

 
4.1 žádost žadatele STEELMET s.r.o.,  IČO: 25590511, Brněnská 1372, Staré Město 

o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona na novostavbu 
třídírny elektroodpadu na pozemcích parc. č. 493, 6266/8 a 2801/1 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
4.2 žádost žadatele pana *** o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního 

zákona na nástavbu a stavební úpravy RD  č. p. 200, ulice Hradišťská na parc. č. 5 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 

5.1 hospodaření města Staré Město k 30.09.2021. 
 

 
VIII. uložila 

 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.5 zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se stavební parcelou 351/2 zast. plocha 

a nádvoří o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.         T: ihned 

 
1.6 zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 6250 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 

1.199 m2, p. č. st. 508/1 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 659 m2, p. č. 
st. 508/2 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 230 m2, p. č. st. 764 zast. plocha 
a nádvoří/zbořeniště o výměře 158 m2, p. č. 81 zahrada o výměře 124 m2, část 
pozemku p. č. 82/2 o výměře 120 m2 a část pozemku p. č. 4529/2 ostat. plocha/silnice 
o výměře 90 m2, vše v lokalitě ulice U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na dobu určitou do 31.12.2022, na úředních deskách.  T: ihned 

 
1.7 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 55 m2 

v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.        T: ihned 

 
1.13 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č.j. 57090/2021-O25 mezi společností České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1, IČO 70994226 (budoucí povinný), Správou železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 70994234 (budoucí oprávněný) a městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (investor stavby) na právo 
umístění stavby „Přeložka kabelu ČD-T v ulici Nádražní ve Starém Městě“ 
na pozemku p. č. 4729/1 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., za účelem povinnosti 
budoucího povinného strpět na dotčeném pozemku služebnost liniové stavby, 
na úředních deskách.        T: ihned 
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1.15 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 233/104 ostat. plocha a části 

pozemku p. č. 6073/77 orná půda o celkové výměře 290 m2 v lokalitě Trávník 
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 
 


