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USNESENÍ  
z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 27.06.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě 
 
Zastupitelstvo města Staré Město 
 

I. bere na vědomí 
 

K bodu 2) Zprávu o činnosti rady města za uplynulé období. 

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2022 a k 31.05.2022. 

K bodu 5) 

5.1  rozpočtové opatření č. 3/2022: 
- zvýšení příjmů ze 166.207 tis. Kč na 168.544 tis. Kč 
- zvýšení výdajů z 205.112 tis. Kč na 205.405 tis. Kč 
- změnu financování z 38.905 tis. Kč na 36.861 tis. Kč 

K bodu 12) 

12.1 Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství, s. r. o. za rok 2021. 

12.2 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí 

pro regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2021. 

12.3 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 

Moravě za rok 2021. 

12.4 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2021. 

12.5 Stanovisko rady města ke kontrolním zjištěním kontrolního výboru v roce 

2021. 

12.6 Stanovisko rady města ke kontrolním zjištěním finančního výboru v roce 2021. 

12.7 Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok 2022. 

12.9 informaci o změně termínů zasedání Zastupitelstva města Staré Město 
a schůzí Rady města Staré Město v období 07–09/2022 s ohledem na konání 
komunálních voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23.09.2022 a 24.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
19.09.2022 
 

 
 
 

 
RADA MĚSTA 
13.07.2022 
15.08.2022 
05.09.2022 
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II. schvaluje 

K bodu 1) program 22. zasedání zastupitelstva města. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek   
  členové: Ing. Marek Pochylý 
    Ing. Pavel Bartošík 
    Bc. Robert Januška 
    Ing. Robert Staufčík  
      
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu:  MUDr. Aleš Hřib 
     p. Martina Všetulová  
  
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 4) navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci 

Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ: 09487930, o částku 288 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů 
příspěvkové organizace na provoz smuteční síně a pokrytí cenové inflace 
u pohonných hmot.     
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového opatření 
č. 4/2022 jako změna závazného ukazatele na paragrafu 3699  Ostatní 
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (položka 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).  

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 

K bodu 5) 
5.2  rozpočtové opatření č. 4/2022 včetně zapracovaných změn: 

- zvýšení příjmů ze 168.544 tis. Kč na 169.486 tis. Kč 
- zvýšení výdajů z 205.405 tis. Kč na 226.404 tis. Kč 
- změnu financování z 36.861 tis. Kč na 56.918 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 6) změnu statutu fondu „Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 

z Fondu rozvoje bydlení“ jako základního statutu pro hospodaření s peněžním 
fondem FRB v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovením § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu rozšíření titulů 
pro účely čerpání zápůjček z Fondu rozvoje bydlení a změny podmínek 
pro vyhlašování výběrových řízení. 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
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K bodu 7) 

7.2  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 6066/7 vodní plocha 
o výměře 167 m2, vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 3G Real Estate, s.r.o., Panská 895/6, 
Nové Město, Praha 1, IČO 08793131, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem parkování. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
7.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 

st. 2767 zast. plocha o výměře 17 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti EG.D, a. s., Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem legalizace majetkoprávních vztahů pod distribuční 
trafostanicí VN/NN. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
7.4 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 

6013/193 orná půda o výměře 645 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku pana ***, za cenu 
22 Kč/m2.  

 

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 1]  
 
7.5 prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na pozemku p. č. 2561/23 

ostat. plocha/jiná plocha o výměře 433 m2 v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, do 18.10.2024, paní ***, 
z důvodů uvedených v zápise. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 

7.6 úplatný převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup 
pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku 
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 267.530 Kč, za účelem příjezdu do lokality 
budoucích rodinných domů z ulice Velehradská ve Starém Městě. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 

7.7 úplatný převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na  výkup  
pozemku p. č. 2566/15 ostat. plocha o výměře 292 m2 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, 
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IČO 01312774, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 89.540 Kč, za účelem 
realizace zeleně.  

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 8) dotační programy pro 2. kolo na podporu akcí a aktivit v roce 2022 

dle předložených návrhů: 
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2022“ 
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2022“ 
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022“ 

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 9) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Staré Město v individuální dotaci v roce 2022: 
 
B)         Individuální dotace 
Veronika Kaštánková                 15.000 Kč 
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmového vybavení k veřejným 
vystoupením)   

 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 10) peněžní dar pro osobu oceněnou Cenou města Starého Město v roce 2022 
  ve výši 5.000 Kč. 
 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 11) investiční záměr Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě, jehož je 

město Staré Město nositelem. 
 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
 

III. vyhlašuje 
 
K bodu 8) 2. kolo dotačních programů v roce 2022 na podporu akcí a aktivit 

dle předložených návrhů: 
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2022“ 
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2022“ 
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022“ 
 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
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IV. uděluje 

K bodu 10) Cenu města Starého Města v roce 2022 panu/paní ***.  

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  

 
V. souhlasí 

 
K bodu 11) s předložením žádosti o dotaci k projektu Rekonstrukce sportovní haly 

ve Starém Městě v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury. 

 
se zajištěním financování projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém 
Městě, předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury. Město Staré Město zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových prokazatelně vynaložených 
nákladů projektu. 

  

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 

VI. stanovuje 
 

K bodu 12) 
12.8 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 17 členů Zastupitelstva města 
Staré Město pro volební období 2022–2026.  

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
 

VII. ruší 
 

K bodu 7) 
7.1  převod majetku – prodej pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 348 m2 

a p. č. 6066/7 vodní plocha o výměře 167 m2, vše v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, 
a. s., Huštěnovská 2022, Staré Město, IČO 27756203, za cenu 1.200 Kč/m2 

+ příslušná sazba DPH, za účelem parkování, který byl schválen 
na 20. zasedání zastupitelstva města dne 21.02.2022. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 

 

 



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

6 
 

VIII. ukládá 

Radě města 

K bodu 12) 
12.7 řešit připomínky z provedených kontrol kontrolního výboru v roce 2022 

do příštího zasedání zastupitelstva města. 
 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r. 
předseda návrhové komise 

 


