
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 52. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 29.03.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 51. schůze rady města. 
  program 52. schůze rady města. 

 
1.4 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., 

se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ: 27295567, zastoupené na základě 
plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1 IČ: 27935311 (oprávněný) a společností Gass Road, spol. s r.o., 
se sídlem Staré Město, Tovární 823, IČ: 25594346 (investor), na právo umístění 
stavby „STL plynovodní přípojka k objektu v ulici Tovární č.p. 823 v obci Staré Město, 
číslo stavby 9900094565“ na pozemku p. č. 5175/18, který je ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.5 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, býv.areál MINAS, Vlček, sm.NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelová skříň NN, Kabelové vedení NN (délka 76 m), 
na pozemku p. č. 240/368 v lokalitě areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.6 projektovou dokumentaci „ZŠ č. p. 1720 Staré Město, Vybavení šaten šatními 

skříňkami“. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Stavební úpravy prostoru šaten ZŠ č. p. 

1720, Staré Město s dodavatelem STAVAKTIV s.r.o., se sídlem Trávník 2106, 686 03 

Staré Město, IČ: 26302497 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 

dokumentace. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Základní škola 
č. p. 1720, Staré Město - Vybavení šaten šatními skříňkami. 

 
II. mění 

 
5.1 rozpočtové opatření č. 2/2021 z důvodu zařazení nových příjmů a výdajů. 
 
 

III. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.3 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře cca 200 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, 
Dlouhá 688, IČ 26215951, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem vybudování parkoviště a sjezdu ze stávající komunikace k plánované 
výstavbě provozní budovy na pozemku p. č. 6064/237. 

 
5.1 schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 včetně doplněných změn: 

 zvýšení příjmů z 133.633 tis. Kč na 143.425 tis. Kč 
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 zvýšení výdajů z 140.916 tis. Kč na 158.775 tis. Kč 
 změnu financování z 7.283 tis. Kč na 15.350 tis. Kč  

 

IV. udělila 
 
1.2 souhlas spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396, 

s podnájmem části pozemku p. č. 4500/11 orná půda, k užívání Michalu Hampalovi, 
U Jezu 1413,  Staré Město, IČ: 88832210, na dobu určitou od 01.04.2021 
do 31.12.2036, za účelem půjčování plavidel. 

 

V. rozhodla 

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavební úpravy prostoru šaten 
ZŠ č. p. 1720, Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel STAVAKTIV s.r.o., se sídlem Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ: 26302497, s nabídkovou cenou 644 003,17 Kč bez DPH, 779 243,84 Kč vč. DPH. 

 

VI. určila 
 
2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Základní 

škola č. p. 1720, Staré Město - Vybavení šaten šatními skříňkami tyto dodavatele: 

ADANTE s. r. o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice, IČ: 28089774, 

Metaltrend Slovakia s. r. o., tř. Maršála Malinovského 884, 686 01 Uherské Hradiště, 

IČ: 05542901, MetaloBox Bohemia s. r. o., Mariánské náměstí 965/6, 669 02 Znojmo, 

IČ: 27697428, Baar Group s.r.o., Hradská 506, 747 64 Velká Polom, IČ: 06745342, 

MY DVA group a.s., Osadní 28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, JP-

KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČ: 25922378, POLAK CZ s.r.o., 

Opatov 348, 569 12 OPATOV, IČ: 27505880. 

 
VII. vzala na vědomí 

1.1 sdělení spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396, 
o ukončení podnájmu části pozemku p. č. 4500/11 orná půda spolkem Půjčovna lodí 
St. Město z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 04376129, který byl udělen 
na 86. zasedání rady města dne 03.10.2018, dohodou k 31.03.2021. 

 
4.1 žádost žadatele HARDMAN UH a.s., IČ: 26215951, Dlouhá 688, Uherské Hradiště 

o společné řízení dle § 94p stavebního zákona na dostavbu provozní budovy 
na pozemcích p. č. 6064/237 a 6064/247 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
(průmyslová zóna Louky).  

 
4.2 žádost žadatelky paní *** o společné řízení dle § 94p stavebního zákona na přístavbu 

a stavební úpravy rodinného domu č. p. 867, ul. Tyršova, Staré Město na pozemku 
p. č. 1703, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  

 
4.3 žádost žadatele Třinecké Železárny, a.s., IČ: 18050646, Průmyslová 100, Třinec, 

na změnu stavby před jejím dokončením dle § 94o stavebního zákona na rozvoj 
provozu VF – Tažírna oceli, hlavní stavba na pozemcích p. č. 2262, 2895, 2409/1 
a 2402/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  
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4.4 žádost žadatele REC Group, IČ: 25548034 Brněnská 1372, Staré Město, o společné 

řízení dle § 94p  stavebního zákona na vestavbu kovárenského provozu do Skladu 
hutního materiálu a nový venkovní přístřešek včetně venkovního schodiště 
na pozemcích p. č. 693, 6266/8, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 

VIII. uložila 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.4 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ: 27295567, zastoupené na základě 
plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1 IČ: 27935311 (oprávněný) a společností Gass Road, spol. s r.o., 
se sídlem Staré Město, Tovární 823, IČ: 25594346 (investor), na právo umístění 
stavby „STL plynovodní přípojka k objektu v ulici Tovární č.p. 823 v obci Staré Město, 
číslo stavby 9900094565“ na pozemku p. č. 5175/18, který je ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  

           T: ihned 

1.5 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, býv.areál MINAS, Vlček, sm.NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelová skříň NN, Kabelové vedení NN (délka 76 m), 
na pozemku p. č. 240/368 v lokalitě areálu Na Vyhlídce 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 
 


