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USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 19.08.2020 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 38. schůze rady města. 
 

  program 39. schůze rady města. 
 

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2, 
v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
sklizně sena a pastvy pro koně. 

 
1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. E633-S-4652/2019 mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (budoucí povinný), Správou železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ 70994234 (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 
(investor stavby) na právo umístění stavby „SO 671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 
140,400 – 140,500“ na pozemku p. č. 7261/10 v lokalitě Špílov, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem přeložení elektrického 
kabelového vedení v rámci stavby dálnice „D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město“, 
dle přílohy.  

 

1.9 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k. ú. 
Staré Město“ z důvodu změn oprávněných osob uvedených ve smlouvě o dílo jednat 
ve věcech technických za obě strany. 

 
1.10 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ 

Staré Město 1000“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla. 
 
1.11 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti 

DPS č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla. 

 

3.1 mimořádný termín svatebního obřadu 05.09.2020. 
 

5.2 v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 10), ze dne 18.12.2019, rozpočtové opatření 
 č. 6/2020: 

 zvýšení příjmů z 188 302 tis. Kč na 188 615 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 205 745 tis. Kč na 205 790 tis. Kč 
 změnu financování z 17 443 tis. Kč na 17 175 tis. Kč 

5.3 vnitřní směrnici S 05/2020 o stravování zaměstnanců. 
 

5.4 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 2020 (III. úprava) příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Město, okres Uherské Hradiště,  IČ 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku – technického zhodnocení budov (pořízení elektronického 
docházkového systému). 
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II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.3 schválit majetkoprávní vypořádání a následné uzavření smlouvy na bezúplatný 
převod pozemků pod cyklistickou stezkou v lokalitě ulice Kostelanská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:  

 p. č. 4508/65 ostatní plocha o výměře 79 m2 

oddělený z původního pozemku p. č. 4508/46 geometrickým plánem č. 3818-1/2020, 
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště  

 p. č. 4508/66 ostatní plocha o výměře 285 m2  
oddělený z původního pozemku p. č. 4508/3 geometrickým plánem č. 3819-2/2020, 
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Uh. Hradiště, na listu vlastnickém č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČ 70891320, do majetku města Staré Město. 

 
1.4 schválit majetkoprávní vypořádání a následné uzavření smlouvy na bezúplatný 

převod pozemku p. č. 4547/25 ostat. plocha/silnice o výměře 164 m2, který 
se nachází pod silničním tělesem silnice III/42824, které je ve vlastnictví Zlínského 
kraje, v lokalitě ulice Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, z vlastnictví města Staré Město, do vlastnictví Zlínského kraje, třída 
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320. 

 
1.5 schválit záměr na bezúplatné zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene - služebnosti pro oprávněného město Staré Město, 
se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívající 
v povinnosti Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 70891320, 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, Zlín, IČ 70934860, strpět: 
 
- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného světlení včetně 4 ks 
sloupů veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4508/3, ostatní plocha v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým 
plánem č. 3584-56/2019 
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, 
údržbou a opravami zemního kabelového vedení veřejného světlení včetně 4 ks 
sloupů veřejného osvětlení na dobu existence stavby. 

 
1.7 schválit zřízení nové příspěvkové organizace města Staré Město s názvem Technické 

služby Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, ke dni 02.09.2020, za účelem správy, údržby a oprav hmotného majetku 
zřizovatele včetně zařízení sloužících k potřebám veřejnosti a plnění dalších úkolů 
zřizovatele, dle přílohy.  

 schválit zřízovací listinu nové příspěvkové organizace města Staré Město s názvem 
Technické služby Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město.  
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III. požaduje 

 
1.2 před zveřejněním záměru na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 

ostatní plocha o výměře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 ostatní plocha 
o výměře cca 50 m2, vše v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště posoudit dopravní situaci (respektovat rozhledové 
trojúhelníky) v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě.  

 
 

IV. vzala na vědomí 
 

1.7 postup řešení koupě závodu od společnosti SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, 
Staré Město, IČ 60731176, za účelem poskytování služeb správy, údržby a oprav 
hmotného majetku Města Staré Město a dalších činností, dle přílohy.  

 
1.8 stížnost manželů ***, ze dne 09.07.2020 na provoz sportoviště Staré Město – 

Michalská. Stížnost bude předložena  zastupitelstvu města k projednání. 
 
4.1 žádost žadatelky paní *** o společné územní a stavební řízení dle § 94p stavebního 

zákona na novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 45/2, 3689/5, 3689/3, 
4551/1 a 7336/3 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  
 

4.2 žádost žadatele pana *** o povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118  
– nově bude vybudována garáž na sklepě na pozemku parc. č. 3403 v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště. 

 
5.1 hospodaření města k 30.06.2020. 
 
 

V. uložila 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostatní plocha o výměře cca 

1500 m2, v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem sklizně sena a pastvy pro koně, na úředních deskách. 

           T: ihned 
 
1.2 posouzení dopravní situace v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště s ohledem na žádost o odprodej pozemků p. č. 3693/1 
ostatní plocha o výměře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 ostatní plocha 
o výměře cca 50 m2.       T: příští RM 

 
1.7 zpracovat podklady pro rozpočtové opatření na koupi závodu a předat finančnímu 

odboru.         T: ihned 
 
 
 
 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 


