
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 57. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 23.06.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I. schválila 
 

  zápis z 56. schůze rady města. 
  program 57. schůze rady města. 

1.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 04.02.2013 uzavřené mezi Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město (pronajímatel) a společností ARAVER 
CZ, s.r.o, č.p. 556, Vlčnov (nájemce), dle přílohy.  

1.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ul. Tyršova, 
Staré Město“ z důvodu změny oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla. 

2.1 zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení na akci Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – demolice 
objektů.  

2.2 zrušení soutěže Corporate identity manuál města Staré Město z důvodu malého 
 množství a nedostatečné kvality podaných návrhů. 

6.1 cenovou nabídku na výrobu pamětních medailí 2021 od ak. sochaře Daniela Ignáce 
 Trubače, 687 37 Polešovice 116, IČ: 42699916 dle zápisu, a zároveň pověřuje 
 starostu města k uzavření smlouvy o dílo. 

6.2 cenovou nabídku na vytvoření a rytecké práce pamětního listu od p. Jaroslava 
Tvrdoně, 687 61 Vlčnov 125, IČ: 12417700 dle zápisu. 

6.3 cenovou nabídku – autorské honoráře – historická část, zpracování a kontrola 
překladů a přepisů úryvků listin, jazykové korektury a redakční práce v souvislosti 
s vydáním knihy Staré Město 1321–2021 dle zápisu. 

 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.2 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2) v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, manželům panu *** a paní 
***, s navrženou kupní cenou 3.751 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu. 

 

III. vzala na vědomí 

5.1 hospodaření města Staré Město k 31.05.2021. 

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


