
PŘEHLED USNESENÍ 
ze 7. schůze Rady města Staré Město,  

konané dne 23.01.2023 v kanceláři starosty 

 
I. Rada města schválila 
 zápis z 6. schůze rady města 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 

 
 program 7. schůze rady města 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.1/7/2023 
I. Rada města zrušila  
pronájem chráničky – sítě infrastruktury bez trubičkového systému o délce 244 bm v lokalitě 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO 04084063, který byl schválen na 55. schůzi 
rady města dne 25.05.2021, z důvodu neuzavření nájemní smlouvy. 
 
Rada města zrušila pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře cca 0,15 m2 
v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, společnosti 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO 04084063, který byl schválen 
na 76. schůzi rady města dne 04.04.20222, z důvodu neuzavření nájemní smlouvy. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.2/7/2023 
I. Rada města schválila  
uzavření dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o svozu a likvidaci komunálního a biologicky 
rozložitelného odpadu na území města Staré Město uzavřené se společností Odpady-
Třídění-Recyklace a.s., předmětem dodatku je změna cen za svoz a likvidaci komunálního 
a biologicky rozložitelného odpadu. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.3/7/2023 
I. Rada města schválila 
uzavření dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu a zavedení 
čárových kódů na území města Staré Město uzavřené se společností Odpady-Třídění-
Recyklace a.s., předmětem dodatku je změna cen za svoz a likvidaci tříděného odpadu. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.4/7/2023 
I. Rada města schválila 
uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Staré Město a Bronislavem Borským, Buchlovice, 
Za Školou 884, IČO 13405322, jejímž předmětem je provádění monitoringu výskytu hlodavců 
v aglomeraci města Staré Město a následné deratizační práce.  
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[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.5/7/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
činnost Městské knihovny Staré Město za rok 2022. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.1/7/2023  
I. Rada města schválila  
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Nová komunikace 
v ulici Konstantinova - jih, Staré Město. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města určila  
vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce Nová 
komunikace v ulici Konstantinova - jih, Staré Město tyto dodavatele: SVS - CORRECT, spol. 
s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, 
687 05 Jalubí, IČ: 60743638, RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, 
IČ: 25598643, EKOSTAV – STAVBY CZ s.r.o., Seifertova 1397, 686 03 Staré Město, 
IČ: 07206267, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, ODŠTĚPNÝ 
ZÁVOD MORAVA, OBLAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.2/7/2023 
I. Rada města schválila 
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy 
smuteční síně na hřbitově ve Starém Městě. 
   
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města určila  
vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce Stavební 
úpravy smuteční síně na hřbitově ve Starém Městě tyto dodavatele: KODRLA s.r.o., 
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 
Staré Město, IČ: 26302497, ZESS, a.s., č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ: 15547906,  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.3/7/2023 
I. Rada města schválila  
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce 
střechy BD Luční čtvrť č. p. 2050 Staré Město. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
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II. Rada města určila  
vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 
Rekonstrukce střechy BD Luční čtvrť č. p. 2050 Staré Město tyto dodavatele: KODRLA s.r.o., 
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., 
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46346171, PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00207608, TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 
686 03 Staré Město, IČ: 29188253, ZESS, a.s., č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ: 15547906. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.1/7/2023 
I. Rada města souhlasí  
s převzetím záštity města Staré Město nad akcí XXVI. reprezentační ples hasičů ČR v roce 
2023, který se uskuteční dne 18. února 2023. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.2/7/2023  
I. Rada města souhlasí  
s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.03.2023 v rámci kampaně 
„Vlajka pro Tibet“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.3/7/2023  
I. Rada města souhlasí  
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
peněžního daru ve výši 17.848 Kč pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČ:75022567, od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci jejího charitativního 
projektu „OBĚDY PRO DĚTI“. Finanční dar bude použit na úhradu stravného ve školní 
jídelně pro celkem 6 žáků ve školním roce 2022/2023, a to v období  od 01.02.2023 – 
30.06.2023 ve výši 17.848 Kč.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
5.1/7/2023 
I. Rada města schválila  
v souladu s usnesením 2. ZM, bodem 11), ze dne 13.12.2022,  rozpočtové opatření 
č. 1/2023: 
- zvýšení příjmů z 212 911 tis. Kč na 213 223 tis. Kč 
- zvýšení výdajů z 319 817 tis. Kč na 320 095 tis. Kč 
- změnu financování ze 106 906 tis. Kč na 106 872 tis. Kč 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
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5.2/7/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
hospodaření města Staré Město k 30.11.2022. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.1/7/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
Zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Staré Město za II. pololetí 2022 dle přílohy. 
  
Usnesení bylo přijato. 
 
6.2/7/2023 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
a v souladu s nařízením vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů, odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v následující výši: 
člen rady města     9.556 Kč/měsíc           
předseda výboru ZM nebo komise ZM  4.777 Kč/měsíc           
člen výboru ZM nebo komise RM   3.981 Kč/měsíc   
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 2.388 Kč/měsíc              

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
v souladu s § 72 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovit, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny za výkon 
jednotlivých funkcí se nesčítají. Odměna se poskytne od 01.03.2023, v případě zvolení 
do vyšší funkce ode dne zvolení do této funkce.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude 
odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení slibu.  
Předsedovi výboru/komise, který není členem zastupitelstva města, bude poskytována 
měsíční odměna ve stejné výši jako u předsedy komise/výboru, který je členem 
zastupitelstva města, ode dne zvolení to funkce.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.3/7/2023 
I. Rada města schválila  
zvýšení odměn členům volebních komisí za jejich práci v okresních volebních komisích 
v souvislosti s konáním dvoukolových voleb prezidenta České republiky v roce 2023 
dle předloženého návrhu.  

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.4/7/2023  
I. Rada města navrhuje  
předběžný program 3. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, které se uskuteční 
v pondělí dne 06.02.2023 v 16:00 hodin. 
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Návrh programu: 
1.  Zahájení zasedání a schválení programu 
2.  Určení ověřovatelů zápisu  
3.  Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období  
4. Hospodaření města k 30.11.2022 
5. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení  
6. Rozpočtová opatření  
6.1 Rozpočtové opatření č. 9/2022 
6.2 Rozpočtové opatření č. 1/2023  
7. Žádost o převod částí pozemků v lokalitě ulice Michalská 
8. Smlouva o finančním příspěvku na dopravní infrastrukturu 
9. Přehled petic a stížností za rok 2022  
10. Různé 
10.1 Plán práce finančního výboru na rok 2023  
10.2 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města  
11. Diskuse 
12. Závěr 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.5/7/2023 
I. Rada města projednala  
petici zákonných zástupců žáků Křesťanské mateřské školy, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré 
Město a zápis ze schůzky ze dne 23.01.2023. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města uložila  
starostovi řešit neutěšenou situaci v Křesťanské mateřské škole, Za Radnicí 1823, 686 03 
Staré Město.         T: ihned    
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Zábranský, v. r.      Ing. Kamil Psotka, v. r. 
starosta        místostarosta 
 
 


