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USNESENÍ 
z 66. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 30.11.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I. schválila 
 

  zápis z 65. schůze rady města. 
  program 66. schůze rady města. 
 
1.1 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem  bytové jednotky č. 2 

v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, paní ***,  
na dobu určitou – od 01.12.2021 do 31.12.2022 a nájemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc. 
V nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že nájemce bere na vědomí, 
že v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který bude vyžadovat 
celodenní péči, je nutné řádné zajištění péče v rodině, případně zajištěním 
kvalifikované sociální služby anebo jiným pobytovým zařízením, které poskytuje 
celodenní odbornou péči. 
 

1.2 výpůjčku a následné uzavření smlouvy 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, Moravskému zemskému muzeu, Brno, 
Zelný trh 6, IČO 00094862, na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022, za účelem  
technické základny staroměstských archeologických výzkumů. 

 
1.3 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 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, 
manželům panu *** a paní ***, od 01.01.2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření zahrady.  

 
1.4 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků 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  a část pozemku p. č. 82/2 
o výměře 210 m2 vše v lokalitě ulice U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Josefu Valuchovi, Chaloupky 267, Ostrožská Nová Ves, Chylice, 
IČO 11522348, na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022 a nájemné ve výši 
24,51 Kč/m2 a rok s inflační doložkou za prodejnu okrasných rostlin s pozemkem 
o výměře 750 m2 a 5 Kč/m2 a rok za okrasnou zahradu o výměře 1830 m2.    

 
1.5 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 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, paní Ivoně Bachánkové, Cihelny 291, Koryčany, 
IČO 02131536, od 01.12.2021 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 157,80 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, za účelem  kosmetického studia – péče o tělo. 

 
1.6 záměr na výpůjčku pozemku p. č. 720/2 orná půda o výměře 14.295 m2 v lokalitě 

Malá Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
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1.7 nájem části pozemku p. č. 233/107 ostat. plocha o výměře 47 m2 a části pozemku 

p. č. st. 3294 zast. plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v lokalitě ul. Moravní nábřeží 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
na dobu určitou – ode dne účinnosti smlouvy do dokončení stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva věcného břemene do katastru 
nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let, a nájemné ve výši 1.000 Kč/ rok, 
za účelem umístění stavby „Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém 
Městě“ za účelem umístění stavby chodníků v rámci SO 152 dle schválené projektové 
dokumentace „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“. 

 
1.11 záměr na převod majetku – 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, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. 

 
1.12 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha o výměře 

cca 130 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
1.13 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha o výměře 

cca 250 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem vybudování parkovacích míst. 

 
1.16 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene 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.   
 

1.17 záměr 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, A. Škráškové, Střelcová, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 7 m), sloup, na pozemku p. č. 
240/359 v lokalitě ulice Amálie Škráškové ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.  

 
1.19 nařízení města Staré Město č. 01/2021, kterým se vymezuje oblast, ve které lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy (o placeném parkování), dle přílohy. 
 

1.20 ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích, dle přílohy.  
 
1.21 studii „Aktualizace zastavovací studie areálu Školního hospodářství s.r.o.“. 
 
1.22 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby“ Vodní nádrž Jama – odstranění 

sedimentů“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla. 
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1.23 projektovou dokumentaci „Revitalizace ulice Nová čtvrť, část Finská, Staré Město – 

etapa I a etapa II“. 
 
1.24 uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 

mezi městem Staré Město a společností ECOBAT s.r.o., Praha 6, Soborská 1302/8, 
PSČ 160 00, IČ: 26725967. Předmětem smlouvy je zřízení místa zpětného odběru 
odpadních baterií a akumulátorů v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling s.r.o. 
ve Starém Městě. 
 

1.25  uzavření Smlouvy o webhostingu digitálního povodňového plánu města Staré Město 
mezi městem Staré Město a RNDr. Jaroslavem Tupým, Kopánky 1230, 686 05 
Uherské Hradiště, IČO: 404 38 996. Předmětem smlouvy je webhosting digitálního 
povodňového plánu města Staré Město a zajištění aktualizace tohoto plánu. 

 
2.3  zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Staroměstské 

 noviny – redakční činnost. 
 
2.4 zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 

v otevřeném řízení na akci Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě – odstranění 
stavby.  

 

2.5 podání žádosti o dotaci na akci Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť v rámci 
dotačního titulu 117D8220A Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy místních 
komunikací“. 

 
5.3 v souladu s ustanovením § 28 a §28a  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočty na rok 2022 
příspěvkovým organizacím zřízeným městem Staré Město: 
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 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  

 
 a to v následujícím rozdělení: 

 
 

Příspěvková organizace Výnosy Náklady Příspěvek 

  (v  Kč) (v  Kč) 

zřizovatele 

uvedený v návrhu 

rozpočtu města na 

rok 2022) 

Základní škola 72 565 017    80 250 638    
7 686 000 

MŠ Komenského 6 850 000    8 090 000    
1 240 000 

MŠ Rastislavova 6 165 500    7 205 500    
1 040 000 

Křesťanská mateřská škola 6 681 200    7 761 200    
1 080 000 

SVČ Klubko 5 098 000    6 428 000    
1 330 000 

Sportovní a kulturní centrum 1 776 190    7 776 190    
6 000 000 

Technické služby Staré Město 285 000 13 912 500 
13 627 000 
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⃰ Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým organizacím 
poskytován v roce 2022 na úhradu jejich neinvestičních a investičních výdajů 
dle schváleného rozpočtu. 

 

5.4 v souladu s ustanovením § 28 a §28a  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
 pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobé výhledy 
 rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na období 2023 – 
 2024. 

- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 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 
 

 a to v následujícím rozdělení: 
 

Příspěvková organizace Výnosy   Náklady 

Požadovaný 

příspěvek 

 zřizovatele* 

  

(v  tis. Kč) 

 
2023            2024 

(v tis. Kč) 

 
2023            2024 

(v  tis. Kč) 

 
2023            2024 

Základní škola 72 674        73 424 79 850        80 600   7 176               7 176    

MŠ Komenského   6 990    7 290    8 290    8 590   1 300    1 300 

MŠ Rastislavova   6 675    7 275    7 775    8 375   1 100    1 100 

Křesťanská mateřská škola   6 881    7 180    7 981    8 280   1 100    1 100 

SVČ Klubko   4 610    4 760    5 960    6 110   1 350    1 350 

Sportovní a kulturní centrum   1 810    1 993    8 010    8 393   6 200    6 400 

Technické služby Staré Město      295        305  14 443  14 941 14 148  14 636 

⃰ Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým organizacím 
poskytován na úhradu jejich neinvestičních a investičních výdajů dle schváleného rozpočtu. 

 

5.9 změnu v nastavení úročení u vybraných běžných účtů KB a pověřuje starostu města 
k uzavření Dodatků ke stávajícím smlouvám o zřízení běžných účtů. 
 

5.10 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu na výrobu pořadů nebo 
televizních reportáží pro vysílání programu TVS, uzavřenou mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, 
a provozovatelem programu regionální televize TVS J. D. Production, s.r.o., 
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25592939. Smlouva se uzavírá 
na dobu 1 roku, platnost smlouvy je od 03.01.2022 do 31.12.2022.  

 
6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní 
 směrnicí č. S 06/2020, odměny ředitelům příspěvkových organizací města dle zápisu. 

 

6.3 odměny členům komisí a výborů a jejich tajemníkům za práci v roce 2021 formou 
dárkových balíčků dle zápisu. 

 
6.4 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o partnerství a spolupráci, 

uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
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IČ: 00567884, a společností Partnerství, o.p.s., Kounicova 4, 602 00 Brno, 
IČ: 26268817. Předmětem smlouvy je navázání dlouhodobé spolupráci mezi oběma 
partnery v péči o infrastrukturu, informační systém a propagaci Moravských 
vinařských stezek a dalších aktivit spojených s vinařskou turistikou v kraji. Odměna 
za služby vyplývající z této spolupráce je stanovena ve výši 5.000 Kč včetně DPH 
ročně. 

 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.8 schválit záměr na bezúplatný převod majetku – výkup částí pozemku p. č. 2566/1 
ostatní plocha o výměře 1.662 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, IČO 01312774, za účelem realizace veřejné zeleně a majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod místní komunikací. 
 

1.9 schválit záměr  na úplatný převod majetku – výkup části pozemku p. č. 2566/1 ostat. 
plocha o výměře 292 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, IČO: 01312774, za účelem realizace zeleně.  

 
1.10 schválit záměr na převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 255 zast. plocha 

a nádvoří, zbořeniště výměře 189 m2 v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, za účelem zcelení pozemků 
v dané lokalitě.  

 
 paní Ing. Markétu Hruškovou, vedoucí odboru správy majetku, investic a ŽP, 

zastupovat město Staré Město v elektronické aukci při licitaci aukce. 
 
1.15 schválit 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, společnosti TC Staré Město, z.s., 
Salašská 2182, Staré Město, IČO 22723153, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem rozšíření areálu. 

 
1.18 schválit zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene ve 
prospěch města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ00567884, na 
právo umístění stavby „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“ na 
části pozemku p. č. 233/107 ostat. plocha o výměře 39 m2 v lokalitě ul. Moravní 
nábřeží ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, 
právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 
932/11. 
 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět umístění stavby „Zlepšení 
dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“ – provedení stavby a její užívání, 
umožnit vstup a vjezd na pozemek za účelem provádění údržby a oprav stavby, 
za podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích 
a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou dobu existence 
stavby. 
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 Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to dohodou, v souladu s cenovým předpisem, 
který určuje cenu za 1 m2. Výše náhrady za služebnost bude stanovena jako násobek 
ceny za 1 m2 dle cenového předpisu budoucího povinného a rozsahu služebnosti 
dle geometrického plánu, včetně příslušného ochranného pásma. 

 
1.26 schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 03/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. Touto nově navrhovanou obecně 
závaznou vyhláškou o  stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
se zruší stávající Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 01/2016 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města ze dne 27.06.2016, 
a to s účinností od 01.01.2022 

 
3.1 schválit a vyhlásit tyto dotační programy: 

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2022“ 
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2022“ 
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022“ 
Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2022“ 
Individuální dotace v roce 2022 
 
Přílohou dotačních programů je:  
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město 
- Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 

 
5.2 schválit rozpočtové opatření č. 8/2021: 

- zvýšení příjmů ze 148 052 tis. Kč na 159 856 tis. Kč 
- snížení výdajů ze 158 905 tis. Kč na 144 656 tis. Kč 
- změnu financování z 10.853 tis. Kč na –15 200 tis. Kč 

 
5.5 schválit poskytnutí zápůjčky společnosti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 

1469, 686 03 Staré Město, IČ: 2693824, ve výši 1.000.000 Kč na zajištění provozních 
výdajů společnosti v roce 2021 se splatností dlužné částky ke dni 30.11.2022 
a smluvních úroků nejpozději k datu  31.12.2022.  

 
5.6  schválit rozpočet města na rok 2022, příjmy ve výši 164.222 tis. Kč, výdaje ve výši 
 194.157 tis. Kč, financování ve výši 29.935 tis. Kč.  
 
5.7 schválit střednědobý výhled města Staré Město na období 2023–2026. 

  
5.8 schválit založení termínovaného vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mio CZK na dobu 
 9 měsíců. 
 
6.2 vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 
 2022. 
 

ZASTUPITELSTVO 
21.02.2022 
28.03.2022 
27.06.2022 
26.09.2022 
 

 

RADA 
10.01.2022 
31.01.2022 
21.02.2022 
14.03.2022 
04.04.2022 
25.04.2022 
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III. souhlasí 

 

2.5 se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce Místní 
komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť v rámci dotačního titulu 117D8220A 
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy místních komunikací“. 

 
 

IV. projednala 
 

1.14 převod majetku – prodej pozemku p. č. 6010/42 orná půda o výměře 631 m2 v lokalitě 
ulice Zlechovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
Optimal Ventures s.r.o., Vinohradská 2165/48, Vinohrady, Praha 2, IČO 09603883, za 
účelem dopravního napojení v rámci stavby „Provozovna firmy PP Dřevo spol. s r.o.“ 

 
 
 

V. určila 
 

2.3 vyzvat k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Staroměstské 
noviny – redakční činnost tyto dodavatele: Barbora Havelková, Zálešná IV 5766, 
760 01 Zlín, IČ: 03002608, Aleš Korvas, Sportovní 1513, 686 03 Staré Město, 
IČ: 88551628, Zdeněk Kučera, Hostětín 56, 687 71 Hostětín, IČ: 47350571, 
MEDIABEST s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 06013953, Vladimír Šopík, 
Sv. Čecha 78, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 62165437. 

 
 

VI. vzala na vědomí 
 

2.1 Písemnou zprávu zadavatele veřejné zakázky na dodávky – Sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro město Staré Město a jeho organizace, dodavatel 
EP ENERGY TRADIG, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, 
IČ: 27386643, dodávka elektrické energie na dobu určitou od 01.01.2022 
do 31.12.2022. Vysoutěžená cena burzovního obchodu na komoditu elektrická 
energie je 3.837.663,07 Kč bez DPH při predikovaném odběru 1.090,865 MWH/rok, 
což je v průměru 3.518,00 Kč bez DPH za MWh. 

 
2.2 Písemnou zprávu zadavatele veřejné zakázky na dodávky – Sdružené služby 

dodávky zemního plynu pro město Staré Město a jeho organizace, dodavatel Pražská 
plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37/38, 110 00 Praha 1, IČ: 60193492, dodávka 
zemního plynu na dobu určitou od 01.01.2022 od 6:00 hodin do 01.01.2023 do 6:00 
hodin.    
Vysoutěžená cena burzovního obchodu na komoditu zemní plyn je 3.800.587,07 Kč 
bez DPH při predikovaném odběru 2.123,233 MWH/rok, což je v průměru 
1.790,00 Kč bez DPH za MWh. 
 

 
 

16.05.2022 
13.06.2022 
11.07.2022 
15.08.2022 
12.09.2022 
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4.1 žádost žadatele pana *** o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního 

zákona na novostavbu rodinného domu ulice Za Špicí na pozemku parc. č. 7376 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
5.1 hospodaření města Staré Město k 31.10.2021. 
 
 

 
VII. uložila 

 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.6 zveřejnit záměr na výpůjčku pozemku p. č. 720/2 orná půda o výměře 14.295 m2 

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

 
1.11 zveřejnit záměr na převod majetku – 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, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou, na úředních 
deskách.        T: ihned 

 
1.12 zveřejnit záměr na převod majetku – části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha 

o výměře cca 130 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

 
1.13 záměr na převod majetku – části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha o výměře 

cca 250 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem vybudování parkovacích míst, na úředních deskách.  

           T: ihned 
 
1.14 projednat se společností Optimal Ventures s.r.o., výměru části pozemku p. č. 6010/42 

orná půda nutnou pro zabezpečení dopravního napojení v rámci stavby „Provozovna 
firmy PP Dřevo spol. s r.o.“.      T:15.01.2022 

 
1.17 zveřejnit záměr 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, A. Škráškové, Střelcová, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 7 m), sloup, na pozemku p. č. 
240/359 v lokalitě ulice Amálie Škráškové 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 
 
 


