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OÚ/104/2021

Zápis

ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město
konaného dne 10.02.2021
Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO

Přítomni: Mgr. Bc. Roško jiří, Bc. Maršálek Daniel , Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora, Mgr.
Bílek Petr, Pohl Marek, Vladislav Hřabec, Jaromír Kaňok, Fukala Libor
Omluveni:
Neomluveni:
Starosta obce při zahájení zasedání ZO informoval všechny přítomné, že z tohoto zasedání je pořizovaný
zvukový i obrazový záznam pro potřeby obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
·
·

Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková
Ověřovatelé: Libor Fukala, Konrád Niesner

pro — proti - zdržel se
9 - O -O

Hlasování:
"

program v navrženém znění

pro - proti - zdržel se
9 -O-O

Hlasování:

Kontrola Usnesení z minulého 12. zasedání ZO konaného 18.11.2020
OÚ/759/2020

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město
konaného dne 18. n. 2020

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO
Přítomni: Mgr. Be. Roško jiří, Mgr. Bílek Petr, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora, Bc. Maršálek
Daniel, Pohl Marek, Vladislav Hrabec Jaromír Kaňok, Fukala Libor
Omluveni:
Neomluveni:

Zastupitelstvo obce schvalu je:
·
·

Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková
Ověřovatelé: Libor Fukala, Vladislav Hrabec

Hlasování:
"

pro — proti - zdržel se
8 -O-O

program v navrženém znění

pro — proti - zdržel se
Hlasování:
8 -O-O
· Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usneseníze 11. zasedání ZO konaného dne 16. 09. 2020
pro — proti - zdržel se

"'"'°"'"'
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bod1.2.
1.
2.

rozpoČet obce Staré Město na rok 2021 v předloŽeném znění,
bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 10. 2020.

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2021 p .o. ZŠ a MŠ Staré Město závazné ukazatele:
příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Staré Město, okres
Frýdek-Místek ve výši 2,5 mil. KČ,
2. výsledek hospodaření za rok 2021 nesmí být ve ztrátě.
1.

Hlasování:

NEZÁWSLÍ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

pro
pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

2.

zdržel se

proti

proti
2

(splněno)

bod 1.3.

1.

pro
7

proti

střednědobý rozpočtový výhled obce Staré Město na r. 2022-2024 a to jak ve výdajové i
příjmové stránce. Střednědobý rozpočtový výhled dle přílohy Č. 1.3. je nedílnou souČástí
tohoto usnesení,
bere na vědomí zápis s jednání finančního výboru ze dne 26. 10. 2020.

Hlasování:

NEZA'WSLĹ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

(splněno)

proti

zdržel se

. - ,cm

/'1'f ,k' Z

bod1.6.

l.

podání Žádosti o dotaci k projektu ,,Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu
ve Starém Městě, z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul
DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
2. podání Žádosti o dotaci k projektu ,,Oprava živičného povrchu místní komunikace Č. 10
na pozemku p.Č. 2453 v k.ú. Staré Město u Frýdku Místku" z podprogramu Podpory
obnovy a rozvoje venkova MMFL dotaČní titul DT 117d8210A - Podpora obnovy místních
komunikací,
3. zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k administraci a podání Žádostí o dotace.
Hlasování:

NEZÁWSLÍ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Nr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
8

proti

zdržel se

zdržel
1

(splněno)

bod2.1.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Dodatek Č. l k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020 ve věci ,,Stavba místní
komunikace ul. Pod Hůrkama II. etapa a oprava místní komunikace ul. Na Poříčí Staré Město", která byla uzavřená mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem
Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a zhotovitelem firmou JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava KunČice, 719 00, IČO: 258
55 581
2. zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku Č.1 této smlouvy.
Hlasování:

NEZA'WSLÍ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mj;r. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav

pro

proti

zdržel se

l

proti

l

G

l

,C
'

m

'"

Celkem
Návrh usnesení byl schválen

8

1

(splněno)

bod2.2.
1.

nabytí vlastnického práva k inženýrským sítím (kanalizační a vodovodní řad), a to:

2.

-

k vodovodnímu řadu v délce 51,50 m, z materiálu HDPE 100 DN 80, ukončen
podzemním hydrantem DN 80, zkolaudováno dle kolaudačního rozhodnutí
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.
OŽpaz/2861/2009mi/231.2, ze dne 6. května 2009;

-

ke kanalizačnímu řadu v délce 50,0 m, z trub PP-U žebrovaných ULTRA-RIB 2 DN
300, zkolaudováno dle kolaudačního rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru Životního prostředí a zemědělství, č.j. OŽPaZ/2861/2009/KlV231.2, ze dne 6.
května 2009,

uzavření Darovací smlouvy s panem Ing. Martinem Fuskem,
. .
,
,
, jejímž předmětem je darování vodovodního řadu
v délce 51,50 m, z materiálu HDPE 100 DN 80, ukončen podzemním hydrantem DN 80,
zkolaudováno die kolaudačního rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
životního prostředí a zemědělství, č.j. OŽPaZ/2861/2009/Kli/231.2, ze dne 6. května 2009
a kanalizačního řadu v délce 50,0 m, z trub PP-U žebrovaných ULTRA-RIB 2 DN 300,
zkolaudováno dle kolaudačního rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
Životního prostředí a zemědělství, č.j. OŽPaZ/2861/2009/Kli/231.2, ze dne 6. května 2009.

Hlasování:

NEZA'WSLĹ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

(splněno)
bod2.3.
1.

nabytí vlastnického práva k hmotným nemovitým věcem, a to:

-

pozemku parč. Č. 7409/4, ostatní plocha, jiná plocha, k ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. Č. 7409, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

-

pozemku parč. Č. 7411/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
"
parc. Č. 7411, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku;
Ĺ- ,/(' -,

/'ÚJ F 'A

2.

-

pozemku pare. Č. 7413/4, ostatní plocha, jiná plocha, k ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
pare. Č. 7413, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

-

pozemku parc. Č. 7415/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parc. Č. 7415, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

-

pozemku parč. č. 7417/4, ostatní plocha, jiná plocha, k ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. č. 7417, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

-

pozemku parč. Č. 7419/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. Č. 7419, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

-

pozemku parč. č. 7422/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického piánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. Č. 7422, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku.

uzavření kupní smlouvy:

-

s paní Martou Klegovou,
. .
,
,
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci,
pozemku parč. Č. 7409/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. Č. 7409, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 4.500,--KČ;

-

s manželi Ing. Jaroslavem Veličkou,
. .
, a Ing. Barborou
Veličkovou,
. .
,
, jejímž
předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č.
7411/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odměřeného
na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku parč. č. 7411, k. ú. Staré
Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 4.400,--KČ;

-

s paní Karen Zamazalovou,
.
.
,
,
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné
nemovité věci, pozemku parč. Č. 7413/4, ostatní plocha, jiná plocha, k ú. Staré Město
u Frýdku-Místku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od
pozemku parč. Č. 7413, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši
4.600,-KČ;

-

s panem Martinem Marcinkem,
. .
,
,
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 7415/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. č. 7415, k ú. Staré Město u Frýdku-Nlístku, za kupní cenu ve výši 4.600,--KČ;

-

s paní LibuŠí Němcovou,
. .
,
,
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci,
pozemku parč. č. 7417/4, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u FrýdkuMístku, odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku
parč. Č. 7417, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 4.900,--KČ;

-

s paní Markétou Baránkovou,
. .
, a panem Martinem Trpákem,
.
.
,
,
, jejímž předmětem je
převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parč. č. 7419/4, ostatní
plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odměřeného na základě
geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku parč. Č. 7419, k ú. Staré Město u
Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 5.100,--KČ;

-

s manželi Miroslavem Poledníkem,
,

.

,

, a Marií Poledníkovou,
,,
,

. .

.

Oldřichem Poledníkem,
. .
, a Libuší Poledníkovou,
.
.
, oba bytem
,
, jejímž předmětem je převod
vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č. 7422/4, ostatní plocha,
jiná plocha, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odměřeného na základě
geometrického plánu Č. 1396-164/2020 od pozemku parč. Č. 7422, k. ú. Staré Město u
Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 5.700,--KČ.
Hlasování:

NEZA'WSLÍ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mµ. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠI'ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

(splněno)
bod2.4.
1.

směnu hmotných nemovitých věcí, a to části hmotné nemovité věci, pozemku parc. Č. 6878,
k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odděleného na základě geometrického plánu Č. 1392157/2020 jako díl ,,c" o výměře 825 m', ve vlastnictví Obce Staré Město, za Část hmotné
nemovité věci, pozemku parč. Č. 6877, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odděleného na
základě geometrického plánu Č. 1392-157/2020 jako díl ,,b" o výměře 825 m',ve společném
jmění manŽelů Karla Bystroně,
.
.
, a Marie Bystroňové,
. .
,
,
,
,

2.

uzavření Směnné smlouvy s manželi Karlem Bystroněm,
.
.
, a Marií
Bystroňovou,
. .
,
,
,
, jejímž předmětem je směna části hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č.
6878, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odděleného na základě geometrického plánu Č.
1392-157/2020 jako díl ,,c" o výměře 825 m', ve vlastnictví Obce Staré Město, za Část
hmotné nemovité věci, pozemku pare. č. 6877, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku,
odděleného na základě geometrického plánu Č. 1392-157/2020 jako díl ,,b" o výměře 825
m', ve společném jmění manželů Karla Bystroně,
. .
, a Marie Bystroňové,
.

Hlasování:

,

,

NEZÁVTSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr

Pro
pro
pro
pro

proti

,

.

zdržel se

/C,A"")

Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro

proti
1

8

(splněno)
bod2.5.

1.

nabytí vlastnického práva k hmotným nemovitým věcem, a to:
k pozemku parc. Č. 2364/2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku,
odměřeného na základě geometrického plánu Č. 1359-255/2019 od pozemku pare. Č. 2364,
k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku;

2.

uzavření kupní smlouvy:

s panem Janem Řehákem,

.

.

,

,

,

jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parč.
Č. 2364/2, ostatní plocha, jiná plocha, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, odměřeného na
základě geometrického plánu Č. 1359-255/2019 od pozemku parč. Č. 2364, k. ú. Staré Město
u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši 15.700,--KČ;
Hlasování:

NEZÁVISLÍ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠI'ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hřabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

'

'

(probíhá)

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
bod1.5.

1.

Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo o pořízení územní studie z vlastního podnětu.
Územní studie bude řešit dopravní obsluŽnost lokality ,,Za humny" (obsluŽnosl. "u

l' 'jA? j^

'

2.

zastavitelných ploch Z1, Zla a ploch rezerv R1) vČetně zpracování a vyhodnocení variant
řešení. Územní studie bude sloužit jako podklad pro pořízení změny Územního plánu
Staré Město,
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k odeslání podnětu na pořízení územní studie
pořizovateli ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona.

Hlasování:

NEZÄWSLĹ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

(splněno)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
bod1.1.
l.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu Č. 7, 8 za rok 2020 ve výdajové i
příjmové stránce.
Rozpočtové změny budou provedeny dle přílohy Č. 1.1. která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Hlasování:

NEZÁWSLĹ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

/ů E'

bod 1.4.

I. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2020, vyhotovenou
pracovníky KÚ Ostrava čj. MŠK 109998/2020, Sp. zn. KON/6235/2020//Sam 113.1 V5 N.

Hlasování:

NEZAÍ7SLĹ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se

Zastupitelstvo obce vydává:
bod3.1.

1. Obecně závaznou vyhláŠku obce Staré Město Č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky Č. 1/2020.
Hlasování:

NEZÁWSLÍ

Pro

Mgr. Bc. Roško Jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDU-CSL
Fukala Libor
ČSSD

pro
pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

P

pro
pro

V

proti

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

6

(.splněno)
Ve Starém Městě, dne 19. ll. 2020

proti

proti
proti
3

zdržel se

·

Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení ze 12. zasedání ZO konaného dne 18. 11. 2020

pro — proti - zdržel se
9 -O -O

Hlasování:

1.

OrganizaČní a finanČní záležitosti

,1.1.

_RoVoáoyá,změna oRe É, syžózô a_l/ZOŽi

(p. Trňáková)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l.
2.

rozpočtovou změnu Č. 9/2020 a 1/2021 ve výdajové i příjmové stránce,
rozpoČtové změny budou provedeny dle přílohy Č. 1.1. která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Zdůvodnění:
Rozpočtová změna č. 9/2020 a 1/2021 byla provedena starostou obce na základě zmocnění ZO ze dne
05. 12. 2018, bod l. 3. Rozpočtová změna č. 9/2020 a 1/2021 - viz příloha č. 1.1.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZA'VISLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

1.2.

Pro

proti

zdržel se

zdržel

pro
pro

zdržel

pro
7

2

Rozhodnutí o přiděL veř. zakázky - výběr zhotovitele projektové äokumentace Zpracovánípro/ektové dokumentace na )ýstaybu kanalizace uL Na Zbytkách v obci Staré
Město včetně živičných povrchů
(Mgr. .Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo:

"

J)
l <_

'

,O

-Z'

l.

na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu označené ,,Zpracování projektové dokumentace na výstavbu
kanalizace úl. Na Zbytkách v obci Staré Město včetně živičných povrchů" s dodavatelem,
který se umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmou C.S.C.
spol. s.r.o., Zámecké náměstí 42, Frýdek Místek, 738 01, IČ 64084914, za nejvýše
přípustnou cenu 395 000,- KČ bez DPH,
2. na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o dalším pořadí uchazeČů o veřejnou zakázku pod názvem Zpracování
projektové dokumentace na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách v obci Staré Město
včetně živičných povrchů" takto:

Dodavatel (pořad.č.)
C.S.C. spol. s.r.o., Zámecké
náměstí 42, Frýdek Místek,
738 01
(l)
GM Projekt a Inženýring
s.r.o, Rudná 1117/30a,
Ostrava Vítkovice, 703 00 (2)
Arch. Adam Kaštovský,
U Cerného Mlýna 28/11,
Opava Komárov, 747 70
(3)

Cena bez DPH
395 000, - KČ

Cena s DPH
477 950,- KČ

výsledné pořadí
1.

448 000, - KČ

542 080,- KČ

2.

469 000, - Kč

567 490,- Kč

3.

Zdůvodnění:
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace ,,Zpracování projektové
dokumentace na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách v obci Staré Město včetně živičných povrchů".
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele projektové
dokumentace ,,Zpracování projektové dokumentace na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách v obci
Staré Město včetně živičných povrchů" dle zadávacích podmínek. V rámci tohoto řízeni byly
prokazatelně písemně vyzvány celkem 3 firmy a cenové nabídky doručily v řádném termínu všechny
oslovené firmy. Vzhledem k tomu, Že je předinětná veřejná zakázka zadávána jako veřejná zakázka
malého rozsahu, podle § 3 l zákona, se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek neuplatňují.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková cena bez
DPH. Na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu" o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu
označené ,,Zpracování projektové dokumentace na výstavbu kanalizace úl. Na Zbytkách v obci Staré
Město včetně živičných povrchů" se umístila v pořadí nabídek jako první společnost C.S.C. spol. s.r.o.,
Zámecké náměstí 42, Frýdek Místek, 738 01, IC 64084914, za nejvýše přípustnou cenu 395 000 ,- KČ
bez- DPH. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu -viz příloha č.
1.2.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÄWSLÍ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mpr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád

Pro
pro
pro
pro
pro

proti

zdržel se

proti

,(-l' b' "":"J

KDŮ-ČSL
Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

,1.3.

6

proti
proti
3

Roäodnutí o pÉidä veĚ zakágy
zhotovitele projektové dokumentace VyhotowniPD -stavba ntístníkomunikace uL U Chodníčku - nad hřiŠtěm a stavba místní
komunikace uL U Chodníčku - bytovky v obciStaréMěsto
(Mgr. RošKq,

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo:
1.

2.

na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o výběru nejvhodnějsi nabídky a uzavření smlouvy o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu označené ,,Vyhotovení PD - stavba místní komunikace úl. U
ChodníČku - nad hřištěm a stavba místní komunikace ul. U Chodníčku - bytovky v obci
Staré Město" s dodavatelem, který se umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou, tj. firmou Ing. Jan Gôrner, Nad Lipinou 1729, Frýdek Místek, 738 01, lČ:
88381234, za nejvýše přípustnou cenu 458 000,- KČ (není plátce DPH),
na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o dalŠím pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Vyhotovení
PD - stavba místní komunikace ul. U Chodníčku - nad hřiŠtěm a stavba místní
komunikace úl. U Chodníčku - bytovky v obci Staré Město" takto:

Dodavatel (pořad.č.)
Ing. Jan Gôrner
Nad Lipinou 1729
738 01 Fľýdek-Mistek
lČ: 88381234
(l)
Ing. Bronislav Bonczek
Komoň Lhotka 406
739 53 Hnojník lČ: 03767582 (2)
Ing. Fridrichová Zdeňka
Třída T.G.M. 502
738 01, Fíýdek Místek
lČ: 13014234
(3)

Cena bez DPH

Cena s DPH

výsledné pořadí

458 000,··KČ

Neniplátce DPH

1

504 000,--KČ

Není plátce DPH

2.

525 000,--KČ

635 250,--KČ

3.

Zdůvodnění:
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace ,,Vyhotovení PD - stavba místní
komunikace úl. U Chodníčku - nad hřištěm a stavba místní komunikace úl. U Chodníčku - bytovky
v obci Staré Město". Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na
zhotovitele projektové dokumentace ,,Vyhotovení PD - stavba místní komunikace úl. U Chodníčku nad hřištěm a stavba místní komunikace úl. U Chodníčku -bytovky v obci Staré Město" dle zadávacích
podmínek. Jedná se tedy o dva samostatné stavební objekty. V rámci tohoto řízení byly prokazatelně

.

'íl

písemně vyzvány celkem 3 firmy a cenové nabídky doruČily v řádném termínu všechny oslovené firmy.
Vzhledem k tomu, že je předmětná veřejná zakáZka zadávána jako veřejná zákázka malého rozsahu,
podle § 3 l zákona, se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek neuplatňují. Základním
hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková cena. Na základě
předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu" o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené ,,Vyhotovení PD
- stavba místní komunikace úl. U Chodníčku - nad hřištěm a stavba místní komunikace úl. U Chodníčku
- bytovky v obci Staré Město" se umístila v pořadí nabídek jako první firma Ing. Jan Gômer , Nad
Lipinou 1729, Frýdek Místek, 738 01, IČ: 88381234, za nejvýše přípustnou cenu 458 000,- KČ (není
plátce DPH). Záznam o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu -viz příloha
Č. 1.3.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZ4Ĺ7SLÍ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL
Fukala Libor
ČSSD
Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

1.4.

Pro
pro
pro
pro
pro

proti

zdržel se

proti

pro
pro

6

proti
proti
3

Rozhoänutí o přiděl. yeř. zakäzky - výběr zhotovĹteĹe sluŽby - YyÁotovení územnístudie
řešícl'doprwnl"obslumost lokdiý ,,Za humny" y k.ú StaréMěsto u Fjýdku Místku
(Mgr..Rqško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo:

l.

2.

na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o výběru nejvhodnější nabíd|ý a uzavření smlouvy o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu označené ,,Vyhotovení Uzemní studie řešící dopravní obslužnost
lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku" s dodavatelem, který se
umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmou Atelier Archplan
Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava Martinov, 723 00, IČ: 26863065, za nejvýše
přípustnou cenu 139 000,- KČ bez DPH,
na základě předloženého ,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu" o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem ,,Vyhotovení
Územní studie řeŠící dopravní obsluŽnost lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u
Frýdku-Místku" takto:

Dodavatel

Cena bez DPH

Cena s DPH

výsledné pořadí

,J,,,,

/i'úe? " %

AtelierArchplan Ostrava s.r.o
Ulice Martinovská 3168/48
723 00 Ostrava-Martinov
Urbanistické středisko Ostrava
s.r.o., Spartakovců 6014/3,
Ostrava Poruba, 708 00
Ateliér Genius loci, s.r.o.
Chocholouškova 6, Ostrava 1
702 00

139 000,-KČ

168 190,- KČ

150 000,-KČ

181 000,-KČ

175 000,-KČ

211 750,-KČ

1.
2.

3.

Zdůvodněni:

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách veřejnou zakázku na Zhotovitele územní studie ,,Vyhotovení Územní studie řešící dopravní
obslužnost lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u Fiýdku-Místku". Předmětem veřejné zakázky
malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele územní studie ,,Vyhotovení Územní studie
řešící dopravní obslužnost lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u Fiýdku-Místku" dle zadávacích
podmínek, smlouvy o dílo a osnovy zadání. V rámci tohoto řízení byly prokazatelně písemně vyzvány
celkem 3 firmy a cenové nabídky doručily v řádném termínu všechny oslovené firmy. Vzhledem
k tomu, že je předmětná veřejná zakázka zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, podle § 31
zákona, se ustanoveni zákona o zadávání veřejných zakázek neuplatňují. Základním hodnotícím
kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková cena. Na základě předloženého
,,Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu" o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené ,,Vyhotovení Územní studie
řešící dopravní obslužnost lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku" se umístila
v pořadí nabídek jako první firma Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava
Martinov, 723 00, IČ: 26863065, za nejvýše přípustnou cenu 139 000,- KČ bez DPH. O pořízení této
územní stule rozhodlo zastupitelstvo obce Staré Město na svém 12. zasedání dne 18.11.2020 pod bodem
1.5. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu -viz příloha č. 1.4.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

nezaj7slí
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

2.

Smlouvy

Pro

pro
pro

6

proti

zdržel se

proti

proti
proti
3

/'U,k' "' a
" " ' C//ď

,2.1.

Smlouva o dílo — ,,Zpracováníprojekové dokumentace na yýstavbu kanalizace úl. Na
Zbytkách v obci Staré Město včetn¥ Žiyičných poyrchů"
(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

3.

realizaci zhotovení projektové dokumentace ,,Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách v obci Staré Město včetně živičných
povrchů" v roce 2021,
smlouvu o dílo a uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se
sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou
C.S.C. spol. s.r.o., Zámecké náměstí 42, Frýdek Místek, 738 01, IČ: 64084914, za
nejvýše přípustnou cenu 395 000,- KČ bez dph jako zhotovitelem,
zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Zdůvodnění :
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č.. 134/2016 Sb., q veřejných
zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace ,,Zpracování
projektové dokumentace na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách v obci Staré Město včetně živičných
povrchů". Předmětem veřeiné zakázky malého rozsahu je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovitele
projektové dokumentace ,,Zpracování projektové dokumentace na výstavbu kanalizace ul. Na Zbytkách
v obci Staré Město včetně živičných povrchů" dle zadávacích podmínek. Zhotovitel - firma C.S.C.
spol. s.r.o., Zámecké náměstí 42, Frýdek Místek, 738 01, IČ: 64084914 se stala vítězem veřejné zakázky
malého rozsahu - viz bod 1.2. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo.
Smlouva o dílo - viz příloha 2.1.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZAĹ7SLĹ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

,2.2.

Pro

6

proti

zdržel se

proti

proti
proti
3

Smlouva o důo - VyhotoveníPD - stavba místní komunikace ul. U Chodníčku - nad
hřištěm a stavba nu"stníkomunikace úl. U Chodníčku - bytovky v obci StaréMěsto"
(Mgr. Roško)

,

/"ij

15j

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.

realizaci zhotovení projektové dokumentace ,,Vyhotovení PD — stavba místní
komunikace úl. U Chodníčku - nad hřištěm a stavba místní komunikace úl. U
Chodníčku - bytovky v obci Staré Město" v roce 2021,
2. smlouvu o dílo a uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se
sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou
Ing. Jan Gôrner ,Nad Lipinou 1729, Frýdek Místek, 738 01, IČ: 88381234, za nejvýše
přípustnou cenu 458 000,- KČ (není plátce DPH) jako zhotovitelem,
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Zdůvodnění :
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakáZkách veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace ,,Vyhotovení PD
- stavba místní komunikace úl. U Chodníčku - nad hřiŠtěm a stavba místní komunikace ul. U
ChodníČku - bytovky v obci Staré Město". Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření
smlouvy o dílo na zhotovitele projektové dokumentace ,,Vyhotovení PD - stavba místní komunikace
úl. U ChodníČku - nad hřiŠtěm a stavba místní komunikace ul. U ChodníČku - bytovky v obci
Staré Město" dle zadávacích podmínek. Zhotovitel - firma Ing. Jan Gôrner , Nad Lipinou 1729,
Frýdek Místek 738 01, IČ: 88381234 se stala vítězem výběrového řízení na veřejné zakázku malého
rozsahu - viz bod 1.3. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo. Smlouva o
dílo - viz příloha 2.2.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁWSLÍ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

proti

pro
pro

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

zdržel se

proti

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

,2.3.

Pro

proti
proti
3
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Smlouva o dílo - Vyhotovení územnístudie řeši"cídopravní obsluŽnost lokality ,,Za
humny" v.k.ú StaréMěsto u Frýdku Miktku"
(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

,l'

l

l f- Á" ""j
'

l

l.

realizaci vyhotovení územní studie ,,Vyhotovení Územní studie řešící dopravní
obslužnost lokality ,,Za humny" v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku" v roce 2021,
2. smlouvu o dílo a uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se
sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava Martinov, 723 00, IČ:
26863065, za nejvýše přípustnou cenu 139 000,- KČ bez dph jako zhotovitelem,
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Zdůvodnění :
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele územní studie ,,Vyhotovení Územní studie
řešící dopravní obslužnost lokality ,,Za humny". Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele územní studie ,,Vyhotovení Územní studie řešící dopravní
obslužnost lokality ,,Za humny" dle zadávacích podmínek a osnovy zadání. Zhotovitel - firma Atelier
Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava Martinov, 723 00, IČ: 26863065 se stala
vítězem výběrového řízení na veřejné zakázku malého rozsahu -viz bod 1.4. dnešního jednání, s kterým
je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo. Smlouva o dílo - viz příloha 2.3.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZAÍVTSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

2.4.

Pro

6

proti

zdržel se

proti

proti
proti
3
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Smlouva o budoucísmlouvě o zň"zení věcného břemene a dohoda o umístänístayby pozemek p.č. 7021/708, 7005/10, 7035/3, 2219/1, 7073/3
(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
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i'ž'.
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1.

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby, č. smlouvy IV
- 12-8020054/1, řešící zřízení budoucí služebnosti věcného břemene k pozemku par. č. 7021/108,
7005/10, 7035/3, 2219/1 a 7073/3 v k ú. Staré Město u
Frýdku-Místku, zapsané u Katastrálního úřadu pro
MS kraj, Katastrální pracoviŠtě Frýdek-Místek na
LVI pro Obec Staré Město a Katastrální území Staré
Město u Frýdku-Místku a Dohodu o umístění stavby
v tomto pozemku, které budou uzavřené mezi Obci
Staré Město a ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02 DěČín IV-

Podmokly,
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby,
uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení,
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
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Zdůvodnění:
Společnost ČEZ Distribuce a.s., zastoupená společností TRABBAU a.s. lČ:28582675, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, předseda představenstva Ing. Martin Barteček, na základě plné
moci č. PM/II-258/2019 v. z. Ing. Be. Daniel Varga na základě plné moci Č. PNUII-258/2020 ve spojení
se substituční plnou mocí ze dne 7.9.2020, připravuje výstavbu zemního kabelového vedení NN zařízení distribuční soustavy. Účelem je zřízení nového odběrného místa na pozemku par. č. 7063 v k.
ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Touto stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. 7021/108, 7005/10,
7035/3, 2219/1 a 7073/3 které jsou ve vlastnictví Obce Staré Město. Úplata za zřízení věcného
břemene je stanovená ve výši 150,-KČ/m' + DPH. Z tohoto důvodů je nutné uzavřít Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ( věcného břemene) k inženýrské sítí a Dohodu o umístění stavby.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a Dohodu o umístění
stavby IV - 12-8020054/1 včetně situačního výkresu -viz příloha: 2.4.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁ VTSLĹ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mer. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

proti

zdržel se
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'2.5.

SÁlouva opachtu a provoEoyání voäníRo díja - yodovoání řaä

(Mgr. Roško,

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla Č. 15859, která bude uzavřená mezi Obcí Staré
Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako
propachtovatelem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul.
28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČ 45193665 jako pachtýřem,
2. uzavření Smlouvy uvedené v bodě l tohoto usnesení,
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Zdůvodnění :
Obec Staré Město je na základě Darovací smlouvy ze dne 30.11.2020 a na základě Kupní smlouvy ze
dne 14.4.2020, výlučným vlastníkem:
a) Vodního díla s názvem ,,Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, k.ú. Staré Město u FrýdkuMístku", které bylo uvedeno do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím čj.
OŽPaZ/2861/2009/Kli/23 1.2 vydaného Městským úřadem Frýdku-Místku, odborem životního prostředí
a zemědělství dne 6.5.2009. Vodní dílo představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 55,75
m, DN 80 z materiálu PE. Stavba vodovodu je umístěna na pozemcích parc.č. 2219/9, 7017/21, 2219/2,
2219/11, 7005/30, 7005/5, 7013/3 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku,
b) Vodního díla s názvem ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v k.ú. Staré Město", které
bylo uvedeno do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽPaZ/53 13/2006/Kli/231.2 vydaného
Městským úřadem Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství dne 11.10.2006. Vodní
dílo představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 86,63 m, DN 80 z materiálu tvárná litina.
Stavba vodovodu je umístěna na pozemcích parc.č. 6864/4, 6864/13 v k.ú. Staré Město u FrýdkuMístku,

c) Vodního díla s názvem ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu", které bylo uvedeno do
trvalého provozu kolaudačním souhlasem č.j. OŽPaZ/7049/2008/Klí/231.2 vydaného Městským
úřadem Fíýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství dne 14.11.2008. Vodní dílo
představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 49,81 m, DN 80 z materiálu PE. Stavba
vodovodu je umístěna na pozemcích parc.č. 6864/13 v k.ú. Staré Město u Fiýdku-Místku,
d) Vodního díla s názvem ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu", které bylo uvedeno do
trvalého provozu kolaudačním souhlasem č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 vydaného Městským
úřadem Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství dne 8.4.2009. Vodní dílo
představuje vodovod v délce dle geodetického zaměření 91,13 m, DN 80 z materiálu HDPE. Stavba
vodovodu je umístěna na pozemcích parc.č. 6864/13 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku.
Jedná o vodovody pro veřejnou potřebu. Vlastník vodovodů prohlašuje, Že vodovodní řady jsou
vodovodními řady pro veřejnou potřebu a podléhají režimu zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Vodovodní řady uvedeny v ČI. I. odst. l.písmene a),b) jsou napojeny a navazují na vodovodní
řady ve vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s. Jedná se tedy o vodovodní řady provozně
související. Vodovodní řady uvedeny v ČI. I. odst. 1. písmene C) a d) jsou napojeny a navazují na
vodovodní řady ve vlastnictví obce Staré Město, které řeší tato smlouva o pachtu a provozování.
Předmětem smlouvy je pacht a provozování vodního díla - vodovodu pro veřejnou potřebu v rozsahu
daném provozně technologickými a jinými právními předpisy, s ohledem na jeho technický stav a
kapacitní možnosti.
Propachtovate1 touto smlouvou přenechává vodní dílo specifikované v ČI. l. této smlouvy pachtýři, aby
ho za úplatu (pachtovné) užíval, provozoval a bral z něho užitky.
Provozování vodovodu spočívá zejména v zajištění:
řádného provozu vodovodu v souladu s provozním řádem v rozsahu běžného udržování a oprav
a příslušných technickýcb norem,
realizace práv a povinností provozovatele vodovodu dle zákona,

/{> ,k' "J

provádění stanovených revizí a kontrol nezbytných k provozování vodovodu,
vedení majetkové a provozní evidence vodovodu,
vedení technické dokumentace provozovaného zařízení,
vydávání stanoviska k projektovým dokumentacím a poskytování informací žadatelům o
možném střetu s provozovaným vodohospodářským zařízením,
poskytování informací vlastníkovi o technickém stavu provozovaného zařízení.
výše ročního pachtovného za užívání předmětu pachtu specifikovaného v ČI. l. této smlouvy činí
4,28 KČ bez DPH (slovy: čtyřikorunyčeskédvacetosmhaléřů) za každý l m' fakturované vody dodané
konečnému odběrateli z propachtovaného vodovodu. Záměr propachtovat tyto inženýrské sítě byl
zveřejněn na úřední desce obce Staré město dne 2.12. 2020 a sejmut z úřední desky dne 21.12.2020.
Smlouva o pachtu a provozování vodního díla č. 15859 -viz příloha 2.5

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÄJ'7SLÍ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL
Fukala Libor
ČSSD

2.6.

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro
pro
.

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
,
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
9

Doäatek ä 2 ke smlouvě o pachtu a proyozováníyoänl"ho důa č.
00576948/SONP/EM%'2020/D2 - kanalizačnířad

(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.

2.
3.

Dodatek Č. 2 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č.
00576948/SONP/'FNUK/2020/D2 , který bude uzavřen mezi Obcí Staré Město, IČ:
00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako
propachtovatelem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem ul. 28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČ 45193665 jako
pachtýřem,
uzavření Dodatku smlouvy Č. 2 uvedené v bodě 1 tohoto usnesení,
zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Zdůvodnění :
Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla o vodní
díla, které vlastník (obec Staré MěstO) nabyl na základě Darovací smlouvy ze dne 30.11.2020 a na
základě Kupní smlouvy ze dne 14.4.2020, vybudované v rámci staveb s názvem:

,'Uĺá? '"J

a) ,,Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, k.ú. Staré Město u Fiýdku-Místku" v katastrálním
území Staré Město u Fíýdku-Místku. Stavba uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím
čj. OŽPaZ/2861/2009/Kli/231.2 ze dne 6.5.2009, vydaným Městským úřadem Frýdek-Místek,
Odborem životního prostředí a zemědělství. Stavba představuje: kanalizační řad DN 300 v délce dle
geodetického zaměření 49,96 m, z materiálu PP. Pozemky, ve kterých je vodní dílo uložené: parč. č.
2219/11 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku,
b) ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v k.ú. Staré Město" v katastrálním území Staré
Město u Fiýdku-Místku. Stavba uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím č.j.
ŽPaZ/5315/2006/KIi/231.2 ze dne 11.10.2006 s nabytím právní moci dne 11.11.2006, vydaným
Městským úřadem Fiýdek-Místek, Odborem životního prostředí a zemědělství. Stavba představuje:
kanalizační řad DN 300 v délce dle geodetického zaměření 85,88 m, z materiálu PVC. Pozemky, ve
kteíých je vodní dílo uložené: parč. č. 6863, 6864/4 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku,
C) ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu" v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku.
Stavba uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/23 1.2 ze dne
14.1 1.2008, vydaného Městským úřadem Frýdek-Místek, Odborem životního prostředí a zemědělství.
Stavba představuje: kanalizační řad DN 300 v délce dle geodetického zaměření 42,92 m, z materiálu
PVC. Pozemky, ve kterých je vodní dílo uložené: parč. č. 6864/13 v k.ú. Staré Město u Fľýdku-Místku,
d) ,,Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu" v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku.
Stavba uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem č,j. OŽPaZ/1382/2009/KIU23 1.2 ze dne
8.4.2009, vydaného Městským úřadem Frýdek-Místek, Odborem životního prostředí a zemědělství.
Stavba představuje: kanalizační řad DN 300 v délce dle geodetického zaměření 94,17 m, z materiálu
PP. Pozemky, ve kterých je vodní dílo uložené: parč. Č. 6864/13 v k.ú. Staré Město u Fiýdku-Místku.
Vlastník výše uvedených kanalizačních řadů prohlašuje, že všechny kanalizační řady jsou kanalizace
pro veřejnou potřebu a podléhají režimu zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizační řady uvedené v tomto článku pod písmeny a), b) jsou napojeny a navazují na kanalizační
řady ve vlastnictví obce Staré Město, které společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě
smlouvy č. 00576948/SONP/FM/K/2015 ze dne 28.7.2016, bude se tedy jednat o kanalizace provozně
související. Kanalizační řady uvedené v tomto Článku pod písmeny C), d) jsou napojeny a navazují na
kanalizační řady ve vlastnictví obce Staré Město, které společnost SmVak Ostrava a.s. provozuje na
základě tohoto dodatku Č.2.
Záměr propachtovat tyto inženýrské sítě byl zveřejněn na úřední desce obce Staré Město dne 2.12. 2020
a sejmut z úřední desky dne 21.12.2020. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla
č. 00576948/SONP/FM/K/2020/D2 -viz příloha 2.6.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁVISLÍ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek

pro

proti

.

zdržel se

,A-E,k' 'jA

Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
9

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:30
*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne 10. února 2021
·'

Zapsal.'

Radka Trňáková

Ověřili:

Libor Fukala

"7'

l

(_:Z í"--,
..................dne 10. února 2021
.... . .. .......

e 10. února 2021

Místostarosta
obce."

Konrád Niesner

.... ... ..... . dne 10. února 2021

Bc. Daniel Maršálek

.... ..... :....: dne 10. února 2021

Starosta obce:

Mgr. Bc. Jiří Roško

UZ"\
l'
l

' "

': JČS' ,O

.... ..

.. .... dne 10. února 2021
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