
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 51. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 15.03.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 50. schůze rady města. 
  program 51. schůze rady města. 
 
1.1 změnu pronajímatele z pana ***  na pana ***, paní *** a paní ***, u nájemní smlouvy 

ze dne 04.05.2015, pronájem spoluvlastnického podílu ve výši ½ na části pozemku 
p. č. 6068/117 orná půda o výměře 164 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  

 Ostatní – nezměněná ustanovení smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.  
 
1.2 ukončení smlouvy o nájmu pozemků a prostoru sloužícího podnikání ze dne 

30.04.2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016 uzavřené mezi Městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a Školním 
hospodářství, s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469, IČ 26938243, týkající 
se pronájmu pozemků a budov v areálu Školního hospodářství ve Starém Městě 
 
st. p. č.  1635   274 m2+ budova č. p. 1469 – obč. vybavenost 

 st. p. č.  1713   262 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba 
 st. p. č.  1881   560 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba 
 st. p. č.  1883   948 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba  
 st. p. č.  1885   203 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
 st. p. č. 1886     11 m2 + budova bez č. p. – tech. vybavenost 
 st. p. č. 1890   205 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 

st. p. č.  2477   502 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba   
 p. č.  2410/1           8.000 m2 trvalý travní porost 
 p. č.  2410/2   236 m2  trvalý travní porost 
 p. č.  2410/3     19 m2  trvalý travní porost 
 p. č.  2516/1          4.381 m2  trvalý travní porost  

p. č.  2561/2        17.237 m2  ostatní plocha/manipulační plocha 
 p. č.  2561/3       642 m2 ostatní plocha/manipulační plocha 
 p. č.   2561/13       10.556 m2  ostatní plocha/manipulační plocha 
 p. č.   7154               18 m2  ostatní plocha/jiná plocha 
            st. p. č.  1631   482 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
            st. p. č. 1882   364 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba 

st. p. č.  1634   964 m2+ budova bez č. p. – zemědělská stavba  
st. p. č.  1884   310 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
st. p. č. 1887   246 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
st. p. č.  1888   912 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
st. p. č.  1889   995 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
st. p. č.  1891   390 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 

     st. p. č.           1906   387 m2    zbořeniště 
st. p. č.  2481   385 m2 + budova bez č. p. – zemědělská stavba 
o celkové výměře 49.489 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí 
s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované demolice objektů a výstavby 
rodinných domů v této lokalitě. 
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1.3 ukončení nájemní smlouvy ze dne 23.09.2020 uzavřené mezi Městem Staré Město, 

náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a Jezdeckým spolkem 
a spolkem přátel koní Staré Město, Seifertova 1108, 686 03 Staré Město (nájemce), 
na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 1.500 m2 v lokalitě 
ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí s výpovědní 
lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované demolice objektů a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě. 
 

1.4 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 17.04.2013 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** (nájemce), 
na pronájem vodní nádrže ČSO Staré Město ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště dohodou k 01.08.2021, z důvodu záměru plánované revitalizace. 

 
1.5 ukončení: 

 smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže na pozemku p. č. 1845/1 
zast. plocha o výměře 23 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 03.09.2018 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže na pozemku p. č. 1845/2 
zast. plocha o výměře 25 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 03.02.2014 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže na pozemku p. č. 1845/3 
zast. plocha o výměře 22 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 nájemní smlouvy ze dne 22.02.2017 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže na pozemku p. č. 1845/4 
zast. plocha o výměře 22 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 31.10.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže na pozemku p. č. 1845/5 
zast. plocha o výměře 31 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
demolice plánované výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 
1.6  ukončení: 

 smlouvy o nájmu ze dne 09.11.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 1 na pozemku p. č. 
1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované 
demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 2 na pozemku p. č. 
1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované 
demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 01.08.2014 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 3 na pozemku p. č. 
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1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované 
demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 01.07.2014 
uzavřené mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** (nájemce), na pronájem zemědělské 
stavby – chlívek/sklad č. 4 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí 
s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 01.09.2014  včetně dodatku č. 1 ze dne 18.02.2015 
uzavřené mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** (nájemce), na pronájem zemědělské 
stavby – chlívek/sklad č. 5 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí 
s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 25.03.2020 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 6 na pozemku p. č. 
1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované 
demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 04.11.2020 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 7 a č. 8 na 
pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 08.02.2021 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 9 na pozemku p. č. 
1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované 
demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 31.10.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 10 na pozemku p. 
č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 28.03.2013 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 11 na pozemku p. 
č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 24.03.2013 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 12 na pozemku 
p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 16.01.2013 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 13 na pozemku 
p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 14 na pozemku 
p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 
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 smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 15 na pozemku p. 
č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2012 uzavřené mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 16 na pozemku p. 
č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

 
1.7 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, na dobu určitou od 01.04.2021 
do 31.12.2021 a nájemné ve výši 22 Kč/m2 a rok + příslušná sazba DPH, za účelem 
zařízení staveniště stavby „D55,5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D 55, 5507 
Babice – Staré Město“ jako mezideponie zeminy. 

 
1.8 uzavření nájemní smlouvy č. 2627200121 mezi společností České dráhy, a.s., Praha 

1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, IČ 70994226 (pronajímatel) 
a Městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (nájemce) na 
nájem části pozemku p. č. 4729/1 ostat. plocha o výměře 8.086 m2 v lokalitě ulice 
Nádražní ve Starém Městě, k. ú.  Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 22 Kč/m2 a rok (177.892 Kč/rok), 
za účelem vybudování a následného užívání odstavné plochy pro osobní automobily. 

 
1.9 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 263/1 ostatní plocha o výměře 

cca 5 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
 
1.10 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, 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. 

 
1.11 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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.  

 
1.12 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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 
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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.  

 
 1.13 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, Svatovítská, Mikulíková, kab. 
NN“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, kabelový pilíř NN (kabel NN 21 m, pilíř 1 ks), na pozemku p. č. 4551/1 a 7336/3 
v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.14 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, u Baraňáku, Psotka, kabel NN“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel NN (5m), 
na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.  

 
1.15 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, Východní, dob. st., Labit, úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN – 15 m, na pozemku p. č. 6068/178 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.16 zřízení úplatného věcného břemene 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 1“ na pozemcích p. č. 340/132, 340/131, 
340/267, 340/266, 240/352, 240/357, 1168/1, 4549/13, 4549/14, 4549/1, 4550/1, 
4550/2, 6270, 4506/65, 4549/2, 203/4, 196/3, 196/10, 340/134, 340/135, 340/124, 
340/287 a 340/125  v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města Staré 
Město, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě a rozvaděče.  

 
1.18 projektovou dokumentaci„ Vodní nádrž Jama – odstranění sedimentů v k. ú. Staré 

Město“. 

1.19 uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejneru mezi městem Staré Město 
a společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843, 
dle přílohy. 

 
1.20 projektovou dokumentaci „Park Na Rybníčku“. 
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1.21 dodatek č. 4 Smlouvy o odběru odpadů uzavřené se společností KOVOSTEEL 

Recycling, s.r.o., dle přílohy.  

1.22 záměr na převod majetku – 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. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 

Staré Město s dodavatelem KODRLA s.r.o., se sídlem Huštěnovice 363, 687 03 

Babice, IČ: 25547453 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Vodní 
nádrž JAMA – odstranění sedimentů. 

 
2.3 žádost o dotaci na projekt nazvaný Stromy v rámci výzvy č. 9/2019 Národního 

programu životní prostředí.  
 
2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Revitalizace ulice Tyršova, Staré Město 

s dodavatelem SYTYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 Kobylisy, 182 00 Praha 
8, IČ: 04342381 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Učebny 

pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město, Dílčí část č. 2: Elektronika. 
 
4.1 požadavky na změnu územního plánu Staré Město dle zápisu. 

5.5 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města a předmětů v operativní evidenci 
dle předloženého návrhu. 

 

II. doporučila zastupitelstvu města 

3.1 zvolit v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího 

Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období 2021 – 2025 paní ***, paní 

***, paní *** a pana ***. 

3.2 schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
Město v I. kole dotačních programů v roce 2021 a individuální dotace v roce 2021: 

 
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021 
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721    45.000 Kč 
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou 
 
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646       80.000 Kč 
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou 
 
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977                        110.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001               110.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      110.000 Kč 
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zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408                  30.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081                 20.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918                  100.000 Kč 
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou 
 
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559         20.000 Kč 
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050         20.000 Kč 
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153          30.000 Kč 
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a 
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem 
 
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878            5.000 Kč 
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
Jezdecký spolek a spolek přátel koní Staré Město, IČ 09271031                 10.000 Kč 
zastoupen Mgr. Martinem Řimákem, předsedou 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475     70.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366    50.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421     30.000 Kč 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155     30.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121               10.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou 
 
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724        5.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru 
 
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799         5.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
 
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430                 10.000 Kč 
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku 
  
A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378      20.000 Kč 
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zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,   20.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,  10.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace 
 
SUMUS  Plus z.s., IČ 01327534         5.000 Kč 
zastoupen Ing. Mgr. Evou Krchovou, předsedkyní výboru 
 
A.4      Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021 
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace  30.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní místní organizace, 
Mgr. Jitkou Velgovou nově nastupující předsedkyně MO 
 
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991     15.000 Kč 
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska 
 
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886      70.000 Kč 
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb) 
 
B)         Individuální dotace 
Sarkander, z. s., IČ 60043920       25.000 Kč 
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spolku 
(účel: podpora letních táborů) 
 
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,            750.000 Kč  
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem 
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti Staré  
Město – náklady na provoz, energie, splácení jistiny) 
 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,       5.000 Kč 
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíkovou, ředitelkou 
(účel: poskytování sociální služby na území ORP – provozní náklady) 
           
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621      30.000 Kč 
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem 
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti) 
           
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště      5.000 Kč 
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, předsedou organizace 
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev ) 
 
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice                   2.000 Kč 
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním ředitelem 
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu 
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady) 
 
Slovanská unie z. s., IČ 48133396                      5.000 Kč   
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku 
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dědictví UNESCO Arménie, 
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Běloruska, Černé hory a Rakouska ve Starém Městě) 
 
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.                            20.000 Kč        
IČ: 04977408 
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb) 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915          5.000 Kč 
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou 
představenstva a ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852         4.500 Kč  
zastoupen Bc. Janem Šerým, ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198             1.000 Kč 
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady) 
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915          15.000 Kč 
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem 
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním sociální služby) 
 
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060              5.000 Kč 
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitelkou 
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální služby) 
  
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,          5.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: náklady spojené s vybavením terapeutické místnosti 
pro uživatele DZP Staré Město, Kopánky 2052) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,          1.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: úhrada nákladů na pořízení rehabilitačních pomůcek  
pro uživatele DOZP Medlovice) 
 
Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace,              500 Kč 
IČ 71193430, zastoupena Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS,   
ředitelkou 
(účel: provozní náklady při poskytování soc. služby –  
pobytová odlehčovací služba) 
 
5.3 schválit hospodaření a závěrečný účet města za rok 2020. 

 
5.4   schválit roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2020 v souladu s vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní 
závěrky. 

 
5.6  schválit rozpočtové opatření č. 2/2021: 

 zvýšení příjmů ze 133 633 tis. Kč na 142 769 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 140 916 tis. Kč na 158 089 tis. Kč 
 změnu financování ze 7 283 tis. Kč na 15 320 tis. Kč  
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6.1 v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
delegovat starostu pana Ing. Kamila Psotku na valnou hromadu společnosti Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s. 

 
 

III. nedoporučila zastupitelstvu města 
 
3.2 schválit žádost o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2021 žadateli Tři, z.ú., 

IČ 18623433, zastoupen PharmDr. Monikou Horníkovou, MHA., ředitelkou, se sídlem 
Čerčany, Sokolská 584 na účel: provozní náklady hospice, z důvodu, že pro občany 
Starého Města již hospicovou péči poskytují jiná zařízení v rámci správního obvodu – 
obcí s rozšířenou působností. 

 
Tři, z.ú., IČ 18623433,           0 Kč 
zastoupen PharmDr. Monikou Horníkovou, MHA., ředitelkou 
(účel: provozní náklady hospice) 

 
 

IV. rozhodla 

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 

1720, Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybraný 

dodavatel KODRLA s.r.o., se sídlem Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, 

s nabídkovou cenou 996.451,22 Kč bez DPH, 1.205.706,00 Kč vč. DPH. 

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace ulice Tyršova, 
Staré Město - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. Vybraný dodavatel SYTYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 
Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 04342381 s nabídkovou cenou 5 745 000,00 Kč bez 
DPH, 6 951 450,00 Kč vč. DPH. 

 

2.5 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 

1720, Staré Město, Dílčí část č. 2: Elektronika - veřejná zakázka malého rozsahu 

na dodávky neboť byl v části veřejné zakázky jediný účastník výběrového řízení a byl 

zjištěn nesoulad v zadávací dokumentaci. 

 
V. určila 

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

Vodní nádrž JAMA – odstranění sedimentů tyto dodavatele: ALSPO ZLÍN s.r.o., 
Salaš 103, 763 51 Zlín, IČ: 26954532, HORÁČEK Milan s.r.o., Sudoměřice 182, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 04500008, MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 
Kyjov, IČ: 49971379, RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, 
IČ: 25598643, SMO a. s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839, 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí 
nad Moravou, IČ: 26229455. 

 
2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 

pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město, Dílčí část č. 2: Elektronika tyto 
dodavatele: AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

11 
 

1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ:  48108375, DIČ: CZ48108375, Pobočka: 
Vídeňská 189/102F, Brno - Dolní Heršpice, 619 00 Brno, 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 Partners, spol. s r. o., Valchařská 
3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935, DIČ: CZ26843935. 

 
 

VI. vyhlašuje 

 

5.1 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 

2021 v souladu s Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje 

bydlení.  

Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2021 je stanovena v termínu od 01.04.2021 

do 31.05.2021.  
 

VII. vzala na vědomí 
 

1.17 vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2020 v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města. 

 
2.3 finanční spoluúčast ve výši nejméně 92.970,05 Kč. na projekt nazvaný Stromy 

v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu životní prostředí. 
 
4.1 návrh zadání nového územního plánu Staré Město. 

4.2 žádost žadatele CSO real s. r. o., Velehradská 1953, Staré Město, IČ: 04522371 

o společné řízení dle § 94p stavebního zákona na stavbu bytového domu – nástavba, 

přístavba a stavební úpravy RD č. p. 365, ulice Svatovítská na pozemcích parc. č. 

678/3 a 4551/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.  

4.3 žádost žadatele DVS line a.s., Sokolovská 572, Uherské Hradiště IČ: 25330675 

o společné řízení dle § 94p stavebního zákona na novostavbu výrobní haly DVS line 

a. s., na pozemcích parc. č. 064/216, 6065/20, 6065/12, 6064/217, 6064/225 

a 6065/23 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.4 žádost žadatele EG.D, a.s., Lidická 1873, Brno, IČ: 28085400 o územní rozhodnutí 

dle § 85 stavebního zákona kabel NN, U Baraňáku, Staré Město pozemcích parc. č. 

6075/6, 6075/5, 6075/78, 6075/80, 6075/84, 6075/3, 6075/2 v k. ú. Staré Město 

u Uherského Hradiště. 

4.5 žádost žadatele REC Group s.r.o., Brněnská 1372, Staré Město, IČ: 25548034 

o společné řízení dle § 94p stavebního zákona  na stavbu přístavba přístřešku 

u objektu „Porodnice“ na pozemcích par.č. 3160 a 6396 v k.ú. Staré Město 

u Uherského Hradiště.  

5.2 Inventarizační zprávu za rok 2020.  
 
6.2 právní analýzu k aktuální situaci společnosti ARCA Investments. 
 
 
 

VIII. projednala 



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

12 
 

 
6.2 právní analýzu k aktuální situaci společnosti ARCA Investments. 
 
6.3 zprávu kontrolního a finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2020.  
 

 
IX. uložila 

 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
1.9 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 263/1 ostatní plocha 

o výměře cca 5 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.    T: ihned 

 
1.10 ŽP 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, Sochorcova, kabel NN“ strpět umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabel NN (1.282 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, na úředních deskách.  T: ihned 

 
1.11 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.12 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.17 zařadit vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2020 v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města do programu příštího 
zasedání zastupitelstva města Staré Město.  

  
1.22 zveřejnit záměr na převod majetku – 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, 
na úředních deskách.       T: ihned 
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6.3 řešit připomínky kontrolního výboru z kontroly investiční akce „Přemístění čápů 

do nového hnízdiště“ a předložit radě města stanovisko k připomínkám. 
           T: 31.05.2021 
 
6.3 zabývat se doporučeními finančního výboru z kontroly investičních akcí „Cyklostezka 

Tyršova“ a „Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015“ a předložit radě města 
stanovisko k doporučením.      T: 31.05.2021 
 

 
2. Finančnímu odboru 
6.2  zařadit právní analýzu k aktuální situaci společnosti ARCA Investments do programu 

příštího zasedání Zastupitelstva města Staré Město. 
 
 
3. Řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní centrum Staré Město  
6.3 zabývat se doporučeními kontrolního výboru z kontroly hospodaření SKC, 

příspěvkové organizace a předložit radě města stanovisko k doporučením. 
           T: 31.05.2021 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 


