
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 53. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 19.04.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 52. schůze rady města. 
  program 53. schůze rady města. 
 
1.1 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v DPS, 

Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.12.2021 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc 
od 01.05.2021 do 30.06.2021 a od 01.07.2021 do 31.12.2021 nájemné ve výši 
18 Kč/m2/měsíc (zvýšené nájemné o 20 % dle § 2249 NOZ). 

 
1.3 zřízení služebnosti včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem 

a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění stavby 
pod označením „SAP 11010-092120 název akce:  
FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR etapa 2 a 3“ na pozemcích p. č. 4546/62, 
4546/27, 4551/38, 4551/6, 4551/42, 4546/77, 4560/32, 4552/2, 71/30, 4552/1, 
4547/10, 4547/37, 3347/2, 82/20, 82/12, 129/17, 129/18, 129/29, 4546/8, 4551/6, 
44/54, 44/53, 44/25, 44/20, 44/32, 4547/11, 71/1, 467, 5212/1, 6056/4, 6056/9, 
6056/10, 6056/11, 6055/25, 6053/324, 4549/160, 4529/164, 6183/1, 4529/162, 
6182/2, 6190/1, 2494/22, 3129/45, 2494/32, 6381/3 a 6053/310, vše v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města Staré Město, za účelem umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče, 
dle přílohy.  

 
1.4 zřízení služebnosti včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem 

a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění stavby 
pod označením SAP 11010-092120 název akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR 
etapa 4“ na pozemcích p. č. 240/352, 240/1, 4549/1, 4507/7, 4546/7, 4546/13, 
4549/2, 1963/3, 196/10, 196/14 a 196/2, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví Města Staré Město, za účelem umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče, dle přílohy.  

 
1.5 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o 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, Sochorcova, kabel NN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel NN (1.252 m), 
na pozemku p. č. 259/63, 4548/17, 340/111, 4548/13, 4548/11 a 4548/3 v lokalitě 
ul. Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.  

 
1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, 
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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, dle přílohy.  
 

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy 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, dle přílohy.  

 
1.9 uzavření smlouvy o výkonu provozních činností a správy přístaviště Staré Město mezi 

městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (provozovatel) 
a spolkem Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396 (správce), 
dle návrhu. 

 
1.10 aktualizovanou studii proveditelnosti „Koupaliště Širůch“- varianta č. 1. 
 
1.11 projektovou dokumentaci „Změna dopravního značení – jednosměrné pozemní 

komunikace, Staré Město“. 
 
1.12 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Parkoviště a chodník Zerzavice, 

Staré Město“ z důvodu změny termínu dokončení díla. 
 
1.13 záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 2.400 m2 

a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha a nádvoří o výměře 138 m2, vše v lokalitě 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné 
odstavné plochy pro osobní automobily. 

 
2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 

Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka nábytkového 
vybavení. 

 
2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Vodní nádrž JAMA – odstranění 

sedimentů s dodavatelem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem 
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455 v souladu s návrhem smlouvy 

o dílo ze zadávací dokumentace. 
 
2.4 zadávací podmínky k soutěži na tvorbu Corporate identity manuálu města 

Staré Město. 
 
2.5 uzavření smlouvy o dílo na projekční práce Vzdělávací a volnočasové centrum, 

Staré Město – projektová dokumentace s dodavatelem MENHIR projekt, s.r.o., 
se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ: 63470250 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 
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3.3 vydání volebního řádu Školské rady Základní školy, Staré Město, okres Uherské 

Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022567 na základě ust. § 167 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.2 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 (II. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku – pořízení nového konvektomatu + příslušenství. 
 

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odpisový plán majetku na rok 2021 příspěvkové organizaci Technické služby Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930. 

 
6.1 zvýšení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Staré 

Město panu Bc. Martinu Sýkorovi dle zápisu. 
 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.8 schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch Města Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby „Vodní 
plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ na části pozemku 
p. č. 4560/3 vodní plocha, v rozsahu stanovém dle GP číslo 3960-74/2021 ze dne 
23.02.2021 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, dle přílohy.  

 
 

III. zrušila 
 

1.2 pronájem části pozemku p. č. 6028/30 orná půda o výměře 5.498 m2 v lokalitě Olší 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti STRABAG a.s., 
Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, IČ 60838744, který byl schválen na 51. schůzi 
rady města dne 15.03.2021, z důvodu nevhodnosti pozemku pro zařízení staveniště 
stavby „D55,5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D 55, 5507 Babice – Staré Město“ 
jako mezideponie zeminy.  

 
IV. rozhodla 

 
2.1 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Učebny pracovních činností 

ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dílčí části č. 1: Nábytkové vybavení – veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky neboť byl zjištěn nesoulad v zadávací dokumentaci. 

 
2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vodní nádrž JAMA – odstranění 

sedimentů - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí 

nad Moravou, IČ: 26229455, s nabídkovou cenou 2 571 229,14 Kč bez DPH, 
3 111 187,26 Kč vč. DPH. 
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2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vzdělávací a volnočasové centrum, 

Staré Město – projektová dokumentace - veřejná zakázka zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel MENHIR projekt, s.r.o., 
se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ: 63470250. 

 
 

 
V. souhlasí 

 
3.1 v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů se zapojením Mateřské školy, Rastislavova 1800, 686 03 Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace do projektu MPSV z OP 
PMP „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ a s uzavřením smlouvy o partnerství 
s finančním příspěvkem. 

 
 

VI. vyhlašuje 
 

3.2 termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města 
v roce 2021. Termín pro přijímání podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny 
města Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení Radou města Staré Město 
od 19.04.2021 do 30.05.2021. Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města 
a formulář návrhu na udělení Ceny města Starého Města jsou na webových stránkách 
města Staré Město v kategorii Město - Cena města. 

 
 

VII. určila 
 

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka nábytkového vybavení tyto 
dodavatele: KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, 
DIČ: CZ15526691, MK-Interiery s.r.o., Pod Kolibou 624, 331 51 Kaznějov, 
IČ: 04326695, DIČ: CZ04326695, INTERSTAVOS s.r.o., Otakarova 108, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 48909785, DIČ: CZ48909785, Moderní škola s.r.o., 
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376, ESO R -MARKET 
spol. s r. o., Kostelní 461, 768 24 Hulín, IČ: 49966626, DIČ: CZ49966626, MY DVA 
group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ:29030684.  
 

 
VIII. vzala na vědomí 

 
4.1 žádost žadatele Střední odborná škola a Gymnázium, IČ: 60371790, Velehradská 

1527, Staré Město o společné povolení na sociální zázemí fotbalového hřiště v areálu 
školy na pozemcích parc.č. 1633, 2494/2, 2494/3 a 2494 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.  

 
4.2 žádost žadatele pana *** o dodatečné povolení stavby dle § 129 stavebního zákona 

na rybářskou boudu v lokalitě Koňov na pozemcích parc. č. 2575 a 6119/3 v k. ú. 

Staré Město u Uherského Hradiště.  

4.3 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společné oznámení záměru dle § 96 stavebního 

zákona na novostavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 1193/1, 2419/7, 

2419/9, 2420/23 a 4525/3 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
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4.4 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společné oznámení záměru dle § 96 stavebního 

zákona na novostavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 7219, 120/3, 3205/1 a 

3205/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
IX. uložila 

 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.13 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 

2.400 m2 a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha a nádvoří o výměře 138 m2, vše 
v lokalitě Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
veřejné odstavné plochy pro osobní automobily, na úředních deskách.  

            T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka       Mgr. Martin Zábranský 
starosta        místostarosta 
 
 


