
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 54. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 05.05.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 53. schůze rady města. 
  program 54. schůze rady města. 
 

1.1 záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 
m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 
o celkové výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, za účelem výstavby samostatně stojícího rodinného 
domu. 

doplnění podmínek postupu prodeje stavebního pozemku č. 16: 
- při výběrovém řízení budou vyhodnoceny tři nejvyšší nabídky  
- v případě odstoupení vítěze výběrového řízení o stavební pozemek a neuzavření 

kupní smlouvy, může být uzavřena kupní smlouva s druhým, popř. třetím v pořadí. 

1.2 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře 
cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.3 záměr na převod majetku - prodej části pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha o výměře 
cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.4 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 
300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 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, Na Vyhlídce, Mikel, kabel NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 7 m), na pozemku p. č. 240/355 
a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.  

1.6 záměr na pronájem chráničky – sítě infrastruktury bez trubičkového systému o délce 
244 m (pořizovací náklady 262.531 Kč vč. DPH) v lokalitě Na Kopci Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, s následujícími podmínkami: 

 uvedení navrhované výše nájmu za bm/rok (minimálně 10 Kč/bm/rok) 
 doba pronájmu: 30 let 
 účel nájmu: vybudování a provozování optické sítě 
 zafouknutí chráničky do celého objemu mikrotrubičkami, z toho jedna 

mikrotrubička bude vyhrazena bezplatně pro Město Staré Město 

2.3 uzavření kupní smlouvy na dodávky Základní škola č. p. 1720, Staré Město - 
Vybavení šaten šatními skříňkami s dodavatelem MY DVA group a.s., se sídlem 
Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ 29030684 v souladu s návrhem kupní smlouvy 
ze zadávací dokumentace. 

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka elektroniky. 

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka interaktivní tabule. 
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5.2 v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o poskytnutí dotace 

z Fondu Zlínského kraje č. D/1093/2021/KUL na výdaje spojené s realizací projektu: 
Zahrada Moravy 2021 – postupová soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku“ v celkové maximální výši 26.600 Kč, současně však maximálně 28,30 % 
celkových způsobilých výdajů vynaložených na realizaci projektu. 

 

II. projednala 

1.7 odvolání pana Evžena Rajzla, Zažij Slovácko, Staré Město, Rastislavova 948, 
IČ 04719131, proti rozhodnutí usnesení z 52. schůze Rady města Staré Město, 
konané dne 29.03.2021. 

 

III. trvá 

1.7 na svém rozhodnutí udělení souhlasu spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, 
Zerzavice 2173, IČ 28554396, s podnájmem části pozemku p. č. 4500/11 orná půda, 
k užívání panu Michalu Hampalovi, U Jezu 1413,  Staré Město, IČ 88832210, 
na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.12.2036, za účelem půjčování plavidel. 

 
IV. rozhodla 

2.1 o vyloučení účastníků výběrového řízení AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 a KDZ, spol. s r.o., 
se sídlem Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691 z další účasti ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – 
Dodávka elektroniky - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky z důvodů, že obě 
nabídky nesplnily zadávací podmínky z hlediska požadavků na specifikaci 
dodávaných výrobků – předmětu plnění veřejné zakázky, což je v rozporu 
se zadávacími podmínkami výběrového řízení. 

2.2 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Učebny pracovních činností 
ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka elektroniky - veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky z důvodu, že pro hodnocení nabídek není k dispozici již žádná nabídka 
a není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výběrovém 
řízení.  

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Základní škola č. p. 1720, 

Staré Město - Vybavení šaten šatními skříňkami - veřejná zakázka malého rozsahu 

na dodávky. Vybraný dodavatel MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 

00 Praha 7, IČ 29030684, s nabídkovou cenou 856 417,55 Kč bez DPH, 

1.036.265,24 Kč vč. DPH. 

V. určila 

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka elektroniky tyto 
dodavatele: AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 04308697, IČ: CZ04308697, AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 
1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, KDZ, spol. 
s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, DIČ: CZ15526691, NWT a.s., 
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511, DIČ: CZ63469511, C SYSTEM CZ a.s., 
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, Židenice, IČ: 27675645, DIČ: CZ27675645, 
Z+M Partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 26843935, DIČ: CZ26843935, František Vrána, Za Dědinou 351, Sady, 686 01 
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Uherské Hradiště, IČ: 13082949, DIČ: CZ6005050865, NETLANCERS s.r.o., 
Revoluční 1836/18, 412 01 Litoměřice, IČ: 28926269, DIČ: CZ28926269. 

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka interaktivní tabule tyto 
dodavatele: AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 
1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, KDZ, spol. 
s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, DIČ: CZ15526691, NWT a.s., 
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511, DIČ: CZ63469511, C SYSTEM CZ a.s., 
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, Židenice, IČ: 27675645, DIČ: CZ27675645, 
Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice č. 235, 512 31 Roztoky u Jilemnice, 
IČ: 11022990, DIČ: CZ460917030, Consulta Bürotechnik s.r.o., Cukrovarská 519/20, 
68201 Vyškov, IČ: 25327101, DIČ: CZ25327101, NETLANCERS s.r.o., Revoluční 
1836/18, 412 01 Litoměřice, IČ: 28926269, DIČ: CZ28926269. 

 

VI. uděluje 

6.2 záštitu města Staré Město nad akcí SOŠaG Staré Město „Stavíme budoucnost,  aneb 
 inspirujeme se v přírodě“. 
 

VII. vzala na vědomí 

4.1 žádost žadatele pana *** o společný souhlas dle § 96a staveního zákona na stavební 

úpravy a přístavbu rodinného domu č. p. 640, ul. Huštěnovská na pozemcích parc. č. 

692, 3347/2 a 3173/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.2 žádost žadatelů pana *** a paní ***  o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na přístavbu a stavební úpravy rodinného domu č. p. 1362,ul. Velehradská 

na pozemcích parc. č. 1282, 3129/22 a 4529/2 v k. ú. Staré Město u Uherského 

Hradiště. 

4.3 žádost žadatele ChemProgres s.r.o. IČ: 09372458, Nádražní 575, Staré Město 
o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona na stavební úpravy 
haly č. ev. 306, ul. Nádražní na pozemcích par. č. 3405 a 497/3 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

5.1 hospodaření města Staré Město k 31.03.2021. 

6.1 žádost pana Evžena Rajzla, Zažij Slovácko, Staré Město, Rastislavova 948, 
IČ 04719131o pronájem části pozemku p.č. 4500/11 za účelem umístění kontejneru 
sloužící pro předávání lodí z půjčovny Zažij Slovácko. 

 
IX. uložila 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha 
o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha o výměře 72 m2 (stavební 
pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, za účelem výstavby samostatně 
stojícího rodinného domu, na úředních deskách.   T: ihned 
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1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha 

o výměře cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku - prodej části pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha 
o výměře cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.     T: ihned 

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha 
o výměře 300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 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, Na Vyhlídce, Mikel, kabel NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 7 m), na pozemku p. č. 240/355 
a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.    T: ihned 

1.6 zveřejnit záměr na pronájem chráničky – sítě infrastruktury bez trubičkového systému 
o délce cca 250 m v lokalitě Na Kopci Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, s následujícími podmínkami: 

 uvedení navrhované výše nájmu za bm/rok (minimálně 10 Kč/bm/rok) 
 doba pronájmu: 30 let 
 účel nájmu: vybudování a provozování optické sítě 
 zafouknutí chráničky do celého objemu mikrotrubičkami, z toho jedna 

mikrotrubička bude vyhrazena bezplatně pro Město Staré Město  
na úředních deskách.       T: ihned 

6.1 prověřit možnosti podnájmu části pozemku p.č. 4500/11 za účelem umístění 
kontejneru sloužící pro předávání lodí z půjčovny Zažij Slovácko. 

          T: příští RM 
 

 

 

 

 

 

Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 

 


