
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 88. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 07.10.2022 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

 zápis 87. schůze rady města.  
 program 88. schůze rady města. 
 
1.2 projektovou dokumentaci „Vzdělávací a volnočasové centrum, Staré Město“. 
 
2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce podlahy, rekonstrukce 

plynové kotelny a ústředního vytápění SH Staré Město s dodavatelem STAVBY 
VANTO, s.r.o., se sídlem Nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČO 28269314 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.2 žádost o dotaci na projekt Vzdělávací a volnočasové centrum z Programu Životní 

prostředí, výzva č. 10/2022 a bere na vědomí finanční spoluúčast dle zápisu. 
 
 

II. neschválila 
 

1.1 účast na elektronické aukci prostřednictvím Elektronického aukčního systému 
Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, dostupného na webových 
stránkách www.nabídkamajetku.cz.  

 
 

III. souhlasí 
 
1.3 s udělením parkovacího místa manželům ***, před rodinným domem č. p. 1252, 

Nová čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, pro vozidlo SPZ 
5Z6 6901, na dobu určitou do 31.07.2024. 

 
 

IV. rozhodla 
 

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce podlahy, rekonstrukce 
plynové kotelny a ústředního vytápění SH Staré Město - veřejná zakázka na stavební 
práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel STAVBY 
VANTO, s.r.o., se sídlem Nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314 
s nabídkovou cenou 17 975 467,46 Kč bez DPH, 21 750 315,63 Kč vč. DPH. 

 
 

V. vzala na vědomí 
 
2.2 finanční spoluúčast na projektu Vzdělávací a volnočasové centrum z Programu 

Životní prostředí, výzva č. 10/2022 dle zápisu. 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 

http://www.nabídkamajetku.cz/

