
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 56. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 14.06.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 55. schůze rady města. 
  program 56. schůze rady města. 
 
1.1 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 

6073/112 ostat. plocha o výměře cca 300 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem venkovních 
aktivit (zatravnění, instalace jednoduchých herních prvků). 
Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty. 

 
1.2 záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 107/16 zahrada o výměře 22 m2 

v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 
1.12 záměr na zřízení služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného Správa železnic, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234, spočívající 
v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, 
v rámci stavby „Přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika“, strpět zřízení, 
provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti, vedení dopravně technické infrastruktury a dále strpět právo vstupu 
a vjezdu na dotčený pozemek za účelem prohlídky, údržby, oprav, rekonstrukcí 
a správy vedení dopravně technické infrastruktury, na pozemku p. č. 5175/2 v lokalitě 
ulice Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.15 projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Hřbitov Staré Město – oprava 

chodníků mezi hrobovými místy, Etapa 2“. 
 
1.16 projektovou dokumentaci „EVENT centrum - sanace vlhkosti ve vstupním objektu a v 

Jezuitském sklepě “ ve variantách 1b a 2b. 
 
1.17 projektovou dokumentaci „Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - demolice 

objektů mechanizačního střediska a objektů zemědělských staveb“. 
 
1.21 záměr na pronájem části pozemku p. č. 6073/54 orná půda o výměře 350 m2, 

pozemku p. č. 6073/72 vodní plocha o výměře 78 m2 a pozemku p. č. 6073/86 ostat. 
plocha o výměře 7 m2, vše v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Park Na 

Rybníčku. 
 
2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Koncepce 

komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností.  
  

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci Vytvoření 
nových webových stránek města Staré Město. 
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2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Město 

Staré Město  - Elektronická úřední deska. 
 
2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci Město 

Staré Město – mapový portál. 
 
2.8 uzavření kupní smlouvy na dodávky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 

Staré Město – Dodávka elektroniky s dodavatelem Z + M Partner, spol. s r. o., se 
sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
2.9 uzavření kupní smlouvy na dodávky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 

Staré Město – Dodávka interaktivní tabule s dodavatelem KDZ, spol. s r.o., se sídlem 
Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691 v souladu s návrhem kupní smlouvy 
ze zadávací dokumentace. 

 
2.10 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Parkoviště Alšova – U Sklépka, 

Staré Město s dodavatelem SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace. 

 
2.11 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce EVENT 

centrum - sanace vlhkosti ve vstupním objektu a v Jezuitském sklepě. 
 
3.5 termíny svatebních obřadů v II. pololetí roku 2021:  

 19. června 
 31. července 
 21. srpna 
 25. září 
 16. října 
 27. listopadu 
 11. prosince 

 
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, změnu 

odpisového plánu majetku (I. úprava) na rok 2021 příspěvkové organizaci Technické 

služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930, z důvodu 

zařazení nového dlouhodobého majetku. 

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. 

 
6.2 změnu provozní doby Městské knihovny Staré Město během letních prázdnin. 

 

Provozní doba červenec, srpen 

 
PONDĚLÍ 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  8 hodin 
ÚTERÝ ZAVŘENO  12:00 – 17:00  5 hodin 
STŘEDA ZAVŘENO 12:00 – 17:00  5 hodin 
ČTVRTEK 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00  9 hodin 
PÁTEK ZAVŘENO ZAVŘENO  0 hodin 
Pro veřejnost je knihovna otevřená celkem 27 hodin. 
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V době letních prázdnin bude v Městské knihovně provoz pro veřejnost zachován 

v úterý, středu, čtvrtek. V pondělí bude provoz o 1 hodinu zkrácený a v pátek bude 

pro veřejnost uzavřeno. 

Pracovní doba obou knihovnic bude zachována v rozsahu 40 hodin týdně. 
 
6.5 uzavření smlouvy na služby Komplexní grafická příprava a tisk publikace Staré Město 

1321–2021 s dodavatelem STUDIO 5, v.o.s., se sídlem Sokolovská 418, Mařatice, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 634 93 365. 

 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.3 schválit převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 6064/220 orná půda o výměře cca 600 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 25, 
686 01 Uh. Hradiště, IČO: 46972501, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem narovnání hranice pozemku. 

 
1.4 schválit převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 

st. 573/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, jehož součástí je stavba – č. p. 
653, objekt k bydlení, v lokalitě ul. Na Hradbách ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu dle znaleckého posudku č. 07574/2021, 
vypracovaného společností VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., Hradební 1250, 
Uherské Hradiště, dne 05.03.2021, ve výši 169.000 Kč.  

 
1.5 schválit bezúplatný převod majetku a následné uzavření darovací smlouvy – darování 

pozemku p. č. 259/80 ostat. plocha o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Finská čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků pozemku paní 
***, paní ***, paní ***, paní ***, paní *** a pana ***, do vlastnictví Města Staré Město, 
nám. Hrdinů 100, Staré Město, za účelem realizace investiční akce „Revitalizace ulice 
Nová čtvrť, část Finská, Staré Město“. 

 
1.6 schválit převod majetku a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k pozemkům  
 p. č. 6053/80 orná půda     o výměře 157 m2  
 p. č. 6053/339 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 360 m2  
 p. č. 6053/340 ostat. plocha/jiná plocha   o výměře   31 m2  
 p. č. 6053/341 ostat. plocha/jiná plocha   o výměře 320 m2  
 p. č. 6053/342 orná půda    o výměře   60 m2  
 p. č. 6053/343 ostat. plocha/zeleň   o výměře   45 m2  
 p. č. 6053/344 ostat. plocha/zeleň   o výměře   80 m2  
 p. č. 6053/345 ostat. plocha/zeleň   o výměře   79 m2  
 p. č. 6053/346 ostat. plocha/zeleň   o výměře   66 m2  
 p. č. 6053/347 ostat. plocha/zeleň   o výměře   13 m2  
 p. č. 6053/348 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře   43 m2  
 p. č. 6053/349 ostat. plocha/zeleň   o výměře   26 m2  
      celkem         1.280 m2  

 

 a stavbám veřejné dopravní a technické infrastruktury (komunikace pro motorová 
vozidla i pro pěší, osvětlení, veřejná zeleň apod.) na shora uvedených pozemcích 
se nacházející, z vlastnictví společnosti TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 
2004, Staré Město, IČ: 29188253, do majetku Města Staré Město, nám. Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ: 00567884. 
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1.7 schválit záměr na převod majetku – výkup pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře 

789 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, IČ: 01312774, 
za účelem příjezdu do lokality budoucích rodinných domů z ulice Velehradská 
ve Starém Městě. 

 
1.8 schválit zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro oprávněného Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v povinnosti povinného REC Group s.r.o., 
Brněnská 1372, Staré Město, IČ: 25548034, strpět umístění a provozování stavby 
„Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007, 
SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. č. 610/27 ostat. plocha a části 
pozemku p. č. 610/49 ostat. plocha o celkové výměře 3,45 m2, v lokalitě ulice 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

 
1.9 schválit zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro oprávněného Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v povinnosti povinného REC Group s.r.o., 
Brněnská 1372, Staré Město, IČ: 25548034, strpět umístění a provozování stavby 
„Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007, 
SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. č. st. 3374 zast. plocha a nádvoří, p. 
č. 717/5 ostat. plocha, p. č. 717/9 orná půda, p. č. 722/9 ostat. plocha a p. č. 722/15 
ostat. plocha o celkové výměře 157,32 m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

 
1.10 schválit zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro oprávněného Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v povinnosti povinného B&B commercial 
aktivity s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3, IČ: 25548034, strpět umístění 
a provozování stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, číslo 
stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. č. 610/25 ostat. 
plocha o výměře 3,11 m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

 
1.11 schválit zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro oprávněného Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v povinnosti povinného ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ: 70890013, strpět umístění a provozování stavby „Vodní plocha v polní trati Olší, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“, na části pozemku p. č. 4560/3 vodní plocha 
o výměře 85 m2, v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy.  

 
1.13 schválit souhlasné prohlášení – uznání vlastnického práva pro České dráhy, a.s., 

Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, pro stavby ve Starém 
Městě, k. ú. Stré Město u Uh. Hradiště: 
 domek pro čerpací stanici IC5000237007 (č.p. 1426) na části pozemku p. č. st. 

1498 zast. plocha ve vlastnictví Města Staré Město   
 čerpací stanice IC5000237108 na části pozemku p. č. st. 1498 zast. plocha 

ve vlastnictví Města Staré Město, 
za účelem zápisu staveb do katastru nemovitostí.    
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1.14 schválit prodloužení termínu zahájení výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 

2561/32 ostat. plocha, p. č. 7310/3 ostat. plocha  a p. č. 7316/3 ostat. plocha 
o celkové výměře 840 m2, v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, do 17.10.2022 
a kolaudace RD do 17.10.2024, z důvodu epidemie koronaviru, vládou stanovených 
nouzových opatření a nezískání zhotovitele stavby rodinného domu.  

 
1.19 schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sportovní a kulturní centrum příspěvková 

organizace, kterým se mění zřizovací listina tak, že po provedené změně dodatkem 

je úplné nové znění zřizovací listiny. 

1.20 udělení souhlasu manželům panu *** a paní *** k dispozici s majetkem: 

 pozemkem p. č. 2561/28 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 683 m2  

 pozemkem p. č. 2561/34 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 90 m2  

 pozemkem p. č. 7317/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 166 m2  

 pozemkem p. č. 7326/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 261 m2  
 
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je předmětem 
předkupního práva na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
ze dne 28.11.2018 uzavřené mezi manželi panem *** a paní ***, (Kupující a Dlužník) 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, (Prodávající a Předkupník),     
za účelem převodu na dceru paní ***. 
Paní *** výše uvedené pozemky přijme do svého vlastnictví i s evidovaným 
předkupním právem ve prospěch Města Staré Město ze dne 28.11.2018. 
 

 
2.2 schválit Strategii rozvoje Starého Města pro léta 2021-2027. 
 
3.1 pana *** na udělení Ceny města Starého Města v roce 2021. 

3.3 schválit a vyhlásit: 
 
 Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021“ 
 Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021“ 
 Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021“ 
 
Přílohy těchto dotačních programů: 

•   Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město 

•   Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město 

•   Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré    

    Město 
 
3.4 schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 

Město v individuální dotaci v roce 2021 žadatelce: 

B)         Individuální dotace 
 
paní ***             10.000 Kč 
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmového vybavení)   
 

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 3/2021 
 snížení příjmů ze 143 425 tis. Kč na 142 880 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 158 775 tis. Kč na 160 486 tis. Kč 
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 změnu financování z 15 350 tis. Kč na 17 606 tis. Kč 
 
5.3 schválit Smlouvu o  zápůjčce z FRB v celkové výši 50.000 Kč dle platných Pravidel 

 pro tvorbu, čerpání a použití  prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 

 usnesením 24. ZM dne 26.09.2018,  bod 7) žadateli vlastnícímu nemovitost na území 

 Starého Města: 

1. Smlouva o zápůjčce č. 482/2021, na částku  50.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 
5 let. 

Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská čtvrť 2018 
  
5.4 schválit „Dodatek č. 1 k Smlouvě o zápůjčce se zástavní smlouvou, kterou se 

zastavují movité věci“ uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 

03 Staré Město, IČ: 00567884, a společností Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 

1469, 686 03 Staré Město, IČ: 2693824, z důvodu změny smluvních podmínek.  

5.5 schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 1/2021 o místním poplatku 

 z pobytu. 

III. souhlasí 

5.6 na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, ředitele příspěvkové organizace Technické 

služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 09487930, 

s vyřazením a následným odprodejem nepotřebného majetku – motorového drtiče 

větví LASKI KDO85/12 za navrhovanou cenu. Výtěžek z prodeje bude výnosem 

příspěvkové organizace.  

5.7 na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, ředitele příspěvkové organizace Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 09487930, 
s pořízením dlouhodobého majetku nad stanovený limit uvedený v čl. VI, odst. 1 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace. Jedná se o vybudování  sociálního zázemí 
pro zaměstnance příspěvkové organizace v předpokládané hodnotě cca 150 tis. Kč.  

 

IV. rozhodla 

2.3 o zrušení výběrových řízení k projektu Implementace prvků eGovernmentu 
pro Městský úřad Staré Město podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, 
a to veřejné zakázky malého rozsahu na služby Koncepce komunikace Městského 
úřadu Staré Město s veřejností, veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vytvoření 
nových webových stránek města Staré Město, veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky Město Staré Město – Elektronická úřední deska, veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky Město Staré Město – mapový portál. 
Důvodem je nutnost zaslání veřejných zakázek ke kontrole poskytovateli dotace 
před jejich vyhlášením. 
 

2.8 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Učebny  pracovních činností ZŠ
 č. p. 1720, Staré Město – Dodávka elektroniky - veřejná  zakázka malého rozsahu 
 na dodávky. Vybraný dodavatel Z + M Partner, spol. s r. o., se sídlem Valchařská 
 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935, s nabídkovou cenou 
 388 938,00 Kč bez DPH, 470 614,98 Kč vč. DPH. 
 
2.9 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 

1720, Staré Město – Dodávka interaktivní tabule - veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky. Vybraný dodavatel KDZ, spol. s r.o., se sídlem Razov 1256, 
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763 12 Vizovice, IČ: 15526691, s nabídkovou cenou 155 601,00 Kč bez DPH, 
188 277,21 Kč vč. DPH. 

 
2.10 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Parkoviště Alšova – U Sklépka, 

Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, 
s nabídkovou cenou 1 799 927,00 Kč bez DPH, 2 177 912,00 Kč vč. DPH. 

 
6.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Komplexní grafická příprava a tisk 

publikace Staré Město 1321–2021  - veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 
Vybraný dodavatel STUDIO 5, v.o.s., se sídlem Sokolovská 418, Mařatice, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 634 93 365, s nabídkovou cenou 388 600,00 Kč bez DPH. 

 
 

V. jmenuje 
 

3.2 do funkce člena 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, za zřizovatele na funkční období 2021 – 2023 

 Ing. Kamila Psotku, Mgr. Martina Zábranského, p. Martinu Všetulovou. 

 
VI. určila 

 
2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci Park 

Na Rybníčku tyto dodavatele: FLORSTYL s. r. o., náměstí Svobody 362, 
686 04 Kunovice IČ: 60731346,  ARBOEKO s. r. o., Bedřicha Smetany 230, 
277 42 Obříství, IČ: 27926826, Okrasná školka Zářičí s. r. o., Zářičí 305, PSČ 768 11, 
IČ: 25350994, ADAM - zahradnická a. s., Lelekovice č. ev. 866, PSČ 664 31, 
IČ: 25519573, KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, PSČ 675 75, IČ: 49975358, Horák 
a synové, Okrasné školky s. r. o., Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
IČ: 26215390. 

 
2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby Koncepce 

komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností tyto dodavatele: Regionální 
poradenská agentura s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, Regionální rozvojová 
agentura Střední Čechy, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, Envipartner s. r. o., 
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice. 

 
2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci 

Vytvoření nových webových stránek města Staré Město tyto dodavatele: Galileo 

Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, SPOJMONT Brno, spol. 

s r. o., Křenová 64, 602 00 Brno, GROUP24 INNOVATIONS s. r. o. (Obec 24), T. Bati 

1547, 763 01 Zlín, Ki-Wi Digital s. r. o., Lidická 971/25, 602 00 Brno, Digitální panely 

s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava. 

 
2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci Město 

Staré Město  - Elektronická úřední deska tyto dodavatele: QCM s. r. o., Heršpická 
813/5, 639 00 Brno,  Webhouse, s. r. o., se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Praha 
12, poštovní adresa Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava 1, Galileo Corporation s. r. o., 
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov. 
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2.7 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, ARCDATA PRAHA, s. r. o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, 
DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

 
2.11 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 

EVENT centrum - sanace vlhkosti ve vstupním objektu a v Jezuitském sklepě tyto 
dodavatele: AB stavby s.r.o., Košíky 78, 687 04 Traplice, IČ: 25524232, 
DIČ: C25524232Z, KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice,IČ: 25547453, 
DIČ: CZ25547453, STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497, STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25526863, DIČ: CZ25526863, TRADIX REALIZACE 
s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, 
VK - Montera s.r.o., Východní 2215, 686 03 Staré Město, IČ: 26310996, 
DIČ: CZ26310996. 

 

VII. vzala na vědomí 

1.18 studii proveditelnosti „Pumptrack Staré Město“. 

2.2 Strategii rozvoje Starého Města pro léta 2021–2027. 

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní ***  o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 
 na novostavbu 2 patrové garáže na pozemku parc. č. 38 v k. ú. Staré Město 
 u Uherského Hradiště. 

 
4.2 žádost žadatele B&B commercial aktivity s.r.o., IČ: 28307097, Roháčova 188/37, 

Praha o společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona na výstavbu 
skladových hal s administrativou na pozemcích parc.č. 610/25, 610/30, 610/34, 
610/35, 610/55, 715/7, 715/12, 715/51, 715/57, 6418, 7192, 7193 a 7299 v k.ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště (ulice Kostelanská). 

 
4.3 žádost žadatele Třinecké Železárny, a.s., IČ: 18050646, Průmyslová 1000, Třinec 

o změnu stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona na „Rozvoj provozu 
VF – Tažírna oceli hlavní stavba“ SO 06 komunikace a zpevněné plochy, SO 08 
Parkoviště OA – areálové na pozemcích parc. č. 1983, 1985, 3388, 2409/1, 2409/2, 
7357, 7358, 7256, 4525/35 a 4525/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

   
4.4 žádost žadatele  H-EDUCO s.r.o.,  IČ: 06247059, Poštovní 253, Uherské Hradiště 

o odstranění stavby dle § 128 stavebního zákona na stavební objekty v areálu 
společnosti H-EDUCO s.r.o. (bývalá součást areálu lihovaru na pozemcích parc. č. 
1345/18 a 7340 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, ulice Na Výsluní.      

 
4.5 žádost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109 Duhová 1531/3, Praha o společné  územní 

a stavební řízení dle §  94j stavebního zákona na instalaci KGJ pro kombinovanou 
výrobu el. energie a tepla v areálu Colorlak, a.s., na pozemcích parc.č. 660/2, 1032/1, 
1872, 470/2 a 470/4 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.          

 
4.6 žádost žadatele pana *** o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 

na stavební úpravy RD č. p. 1634, ul. Za Radnicí, přístavbu garáže a terasy 
na pozemcích parc. č. 2400 a 168/3 v k. ú.  Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
5.1 hospodaření města Staré Město k 30.04.2021. 
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6.3 termíny schůzí rady města v II. pololetí roku 2021: 

 19.07.2021 
 23.08.2021 
 15.09.2021 
 04.10.2021 
 18.10.2021 
 08.11.2021 
 29.11.2021 
 15.12.2021 

 
6.4 informaci o procesu schvalování směnky Arca Investments, a. s. 
 

VIII. uložila 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. 107/16 zahrada o výměře 
22 m2 v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.12 zveřejnit záměr na zřízení služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234, 
spočívající v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ: 00567884, v rámci stavby „Přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika“, strpět 
zřízení, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo 
zlepšení výkonnosti, vedení dopravně technické infrastruktury a dále strpět právo 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem prohlídky, údržby, oprav, 
rekonstrukcí a správy vedení dopravně technické infrastruktury, na pozemku p. č. 
5175/2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.21 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6073/54 orná půda o výměře 350 

m2, pozemku p. č. 6073/72 vodní plocha o výměře 78 m2 a pozemku p. č. 6073/86 
ostat. plocha o výměře 7 m2, vše 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 
 
 


