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

PŘEHLED USNESENÍ 
z 10. schůze Rady města Staré Město,  

konané dne 13.03.2023 v kanceláři starosty 

 
I. Rada města schválila 
 zápis z 9. schůze rady města 

 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 

 

 program 10. schůze rady města 
 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 

 

1.1/10/2023 
I. Rada města schválila  
záměr pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 55,09 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, IČO (bude 
přiděleno po výběrovém řízení), od 01.07.2023 na dobu neurčitou a nájemné ve výši: 
 

 ordinace, sesterny    1.285,00 Kč/m2 a rok   
 sklady, šatny     1.105,00 Kč/m2 a rok   
 čekárny, WC        650,00 Kč/m2 a rok  

 
za podmínky že se paní *** umístí na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání smluvního 
vztahu s pojišťovnami v oboru klinické logopedie pro oblast Staré Město a okolí, které 
vyhlašuje Krajský úřad Zlínského kraje.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 

 

1.2/10/2023 
I. Rada města zamítla  
záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda o výměře 
cca 216 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem parkování.   
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města  
schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/130 orná půda o výměře 
cca 216 m2 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.3/10/2023  
I. Rada města zamítla  
záměr na převod majetku – prodej pozemků: 
p. č. 6073/84 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 82 m2  
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p. č. 6073/83 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 107 m2  
p. č. 6073/86 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 7 m2  
p. č. 6073/54 orná půda o výměře 400 m2  
p. č. 6073/72 vodní plocha/zamokřená plocha o výměře 78 m2  
p. č. 6073/260 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 7 m2  
o celkové výměře 681 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rozšíření pozemku.   

   
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města  
schválit převod majetku – prodej pozemků: 
p. č. 6073/84 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 82 m2  
p. č. 6073/83 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 107 m2  
p. č. 6073/86 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 7 m2  
p. č. 6073/54 orná půda o výměře 400 m2  
p. č. 6073/72 vodní plocha/zamokřená plocha o výměře 78 m2  
p. č. 6073/260 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 7 m2  
o celkové výměře 681 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.   
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 

1.4/10/2023 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 7414 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 23 m2 v lokalitě ulice Velehradská 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 ve výši 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem umístění distribuční 
trafostanice VN/NN, která zajistí dodávku elektrické energie pro výstavbu RD – II. etapa.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.5/10/2023 
I. Rada města projednala  
návrh kupní smlouvy č. UZSVM/BUH/4944/2022-BUHM na výkup pozemků: 
 stavební parcela číslo 2253/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2, na pozemku 

stojí stavba č. p. 1857, obč. vyb. ve vlastnictví města Staré město  
 stavební parcela číslo 2253/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, na pozemku 

stojí stavba č. p. 313, obč. vyb. ve vlastnictví města Staré Město 
 stavební parcela číslo 2254, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2, na pozemku 

stojí stavba č. p. 2048, obč. vyb. ve vlastnictví města 
vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, za cenu 5.670.000 Kč.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
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II. Rada města uložila  
starostovi města vznést dotaz na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak 
byla stanovena prodejní cena za m2 pozemků pod budovami zdravotního střediska a lékárny 
(č. p. 1857 a 2048) a hasičské zbrojnice (č. p. 313) a v případě neuzavření kupní smlouvy 
dotaz na výši nájmu a možnost výpůjčky pozemku pod hasičskou zbrojnicí. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.6/10/2023 
I. Rada města vydává  
domovní řád domu s pečovatelskou službou č. p. 1707, ul. Velehradská ve Starém Městě 
a domovní řád domu s pečovatelskou službou č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Starém Městě, 
s účinností ode dne 01.04.2023, dle přílohy. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 

1.7/10/2023 
I. Rada města schválila  
Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 13-2017 na dodávku projektové dokumentace stavby 
„Parkovací dům, ulice Nádražní ve Starém Městě“ z důvodu nefunkční spolupráce 
s projekční kanceláří. 
K podpisu Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 13-2017 dojde až po předání 3 ks paré DSP 
v tištěné podobě. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.8/10/2023 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci „Bytový dům č. p. 14 na náměstí Hrdinů, Staré Město – odstranění 
stavby“. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.9/10/2023 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci „Úprava území po demolici BD č. p. 14 nám. Hrdinů Staré Město“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.10/10/2023 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru „Kluziště včetně zázemí 

ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě – SO 05 Zázemí areálu – projekt interiéru“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
1.11/10/2023 
I. Rada města schválila  
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ulice Nerudova, Staré 
Město“ z důvodu změny termínu zahájení plnění díla. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 

2.1/10/2023 
I. Rada města schválila  
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Úpravy 
prostranství za smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě – II. etapa. 
 
[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 Úpravy 
prostranství za smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě – II. etapa tyto dodavatele: EKO-
UH, s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ: 49447653, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 
č. p. 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 
Praha 5, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA, OBLAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 60838744, SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, 
IČ: 25513141, SV – Stav, s.r.o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice, IČ: 25513672.  
 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.2/10/2023 
I. Rada města schválila  
podání žádosti o dotaci na projekt Staré Město – Portál občana v rámci 8. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města vzala na vědomí  
finanční spoluúčast ve výši nejméně 762.370,13 Kč na projekt Staré Město – Portál občana 
v rámci 8. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.3/10/2023 
I. Rada města schválila  
podání žádosti o dotaci na akci Bytový dům č. p. 14 na náměstí Hrdinů, Staré Město, 
odstranění stavby v rámci podprogramu 117D081 Ministerstva pro místní rozvoj „Demolice 
budov v sociálně vyloučených lokalitách“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města souhlasí  
se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce „Demolice 
budov v sociálně vyloučených lokalitách“. 
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[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.1/10/2023 
I. Rada města určila  
za zřizovatele jako členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 1823, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559: 
Mgr. Martina Zábranského (starostu) a Ing. Kamila Psotku (místostarostu). 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.2/10/2023 
I. Rada města pověřila  
v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, Janu Sládkovou (referentku 
odboru hospodářsko-správního) funkcí tajemnice pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 1823, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.3/10/2023 
I. Rada města jmenovala  
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Křesťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559, v souladu s ustanovením § 1 
odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Předseda komise:  
Mgr. Martin Zábranský 
 
Členové komise:  
Ing. Kamil Psotka, Mgr. Lenka Trávníčková, Lenka Psotková, Mgr. Vladimíra Šmídková, 
Mgr. Vítězslava Černá, Mgr. Světla Mitáčková. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.4/10/2023 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
v I. kole dotačních programů v roce 2023 a individuální dotace v roce 2023: 
 
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2023 
 
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721    45.000 Kč 
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou 
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646       80.000 Kč 
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou 
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Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977                        110.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001               110.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      110.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408                  20.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081                 25.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918                  100.000 Kč 
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou 
 
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559         20.000 Kč 
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050         30.000 Kč 
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153          30.000 Kč 
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem  
 
Jezdecký spolek a spolek přátel koní Staré Město,        10.000 Kč 
IČ 09271031, zastoupen Mgr. Martinem Řimákem, předsedou 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2023 
 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475               70.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366    50.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421     30.000 Kč 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155     30.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121               12.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou 
 
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724       10.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru 
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799                  20.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
 
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430                 10.000 Kč 
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zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku 
 
Spolek Staroměští mládenci, IČ 09305882       20.000 Kč 
zastoupen Romanem Škrabalem, členem výboru 
 
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878          5.000 Kč 
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2023 
 
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378      30.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,   15.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,  15.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace 
 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571       15.000 Kč 
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní 
 
A.4      Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2023 
 
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace  35.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní místní organizace, 
 
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991     17.000 Kč 
zastoupena Bc. Jitkou Hrdinovou, ředitelkou střediska 
 
B)         Individuální dotace 
 
Sarkander, z. s., IČ 60043920       25.000 Kč 
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spolku 
(účel: podpora letních táborů) 
 
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,           650.000 Kč  
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem 
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti Staré  
Město – náklady na provoz, energie, splácení jistiny) 
 
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886      75.000 Kč 
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb) 
 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,      5.000 Kč 
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíkovou, ředitelkou 
(účel: poskytování sociální služby na území ORP – provozní náklady) 
 
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083      1.000 Kč 
zastoupeno Mgr. Ing. Milanem Antošem, ředitelem 
(účel: provozní náklady sociální služby zařízení ERGO Uh.Hradiště, 
ve kterém poskytují službu pro osoby s mentálním postižením) 
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Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621     25.000 Kč 
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem 
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti) 
           
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště     6.000 Kč 
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, předsedou organizace 
(účel: obnova chovu včelstev ) 
 
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice                  2.000 Kč 
zastoupena Lukášem Šilcem, DiS., oblastním ředitelem 
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu 
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady) 
 
Slovanská unie z. s., IČ 48133396                     5.000 Kč   
zastoupen doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku 
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dědictví UNESCO 2023) 
  
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915         5.000 Kč 
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou 
představenstva  
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852        4.500 Kč  
zastoupen Bc. Janem Šerým, ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060            5.000 Kč 
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitelkou 
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální služby) 
  
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,        1.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby 
pro uživatele Chráněné bydlení Staré Město, Tyršova 1626) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,         1.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby  
pro uživatele Chráněné bydlení Staré Město, Velehradská  
č.p. 2196, 2197) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,        15.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby  
pro uživatele DD Uherské Hradiště) 
 
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915           10.000 Kč 
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby 
pro občany Starého Města) 
 
Veronika Kaštánková, bytem Staré Město, Trávník 2096          10.000 Kč 
(účel: Kurz baletu pro dospělé – náklady spojené s pořízením kostýmů 
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pro veřejná vystoupení v roce 2023) 
 
Sportovní klub Badminton Uherské Hradiště z.s., IČ 22742611          15.000 Kč 
zastoupen MUDr. Igorem Rokytou, předsedou výboru a Martinem 
Holčíkem, členem výboru 
(účel: provozní náklady spolku na činnost) 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města  
schválit žádost o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2023 žadateli Nadační fond 
LOVE Dědině, zastoupen ředitelkou Bc. Marií Kusákovou, se sídlem Dědina 2, 687 22 
Ostrožská Nová Ves na účel finanční náklady související s uspořádáním Benefičního plesu, 
z důvodu, že činnost žadatele ani účel, na který je požadováno, nemá vazbu na Staré Město. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.5/10/2023 
I. Rada města schválila  
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů podání žádosti a realizaci projektu Šablony, v rámci operačního 
programu Jan Ámos Komenský, Středisku volného času Klubko Staré Město, příspěvková 
organizace, U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ: 75833328. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.1/10/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
žádost žadatele Sygnum, s.r.o., IČO 2688641, Moravní 1636, Otrokovice o společné 
povolení dle § 94j stavebního zákona na soustavu unimobuněk, jako sociální zázemí 
pro řidiče kamionů na parc. č. 5286/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.2/10/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
žádost žadatelky Soni Buksové, IČO 46625046,  Tupesy 429 o dodatečné povolení dle § 129 
stavebního zákona na zpevněnou plochu podnikatelského areálu včetně oplocení na parc. č. 
6009/89 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
5.1/10/2023 
I. Rada města vzala na vědomí  
Inventarizační zprávu za rok 2022. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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5.2/10/2023 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2022 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
5.3/10/2023 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit „Smlouvu č. O/....../DOP o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti  dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou na vybraných linkách“ v rozsahu dle platných jízdních řádů, která bude 
uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a městem Uherské 
Hradiště, městem Staré Město a městem Kunovice. Finanční příspěvek města Staré Město 
pro rok 2023 je stanoven ve výši 15,7 % z celkové částky, tj. 31.155 Kč na jedno pololetí. 
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město na § 2292 
Dopravní obslužnost.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.1/10/2023 
I. Rada města schválila  
finanční dary přísedícím u Okresního soudu v Uherském Hradišti za rok 2022 dle zápisu. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.2/10/2023 
I. Rada města navrhuje  
předběžný program 4. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, které se uskuteční 
03.04.2023 v 16:00 hodin. 
 
Návrh programu: 
1.  Zahájení zasedání a schválení programu 
2.  Určení ověřovatelů zápisu  
3.  Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období  
4.  Hospodaření a závěrečný účet města Staré Město za rok 2022 
5. Roční účetní závěrka města Staré Město za rok 2022 
6. Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti (Zlínský kraj) 
7. Převody majetku 
7.1 Žádost o prodej části pozemku pod trafostanicí v lokalitě ulice Velehradská 
 (EG.D) 
7.2 Žádost o převod části pozemku v lokalitě ulice Tovární (PNEU PLUS) 
7.3 Žádost o převod části pozemku v lokalitě ulice Tovární (MASTRA – ŠIMONÍK) 
7.4 Žádost o převod pozemků v lokalitě Trávník  
8. I. kolo dotačních programů v roce 2023 a individuální dotace v roce 2023 
9. Různé 
9.1 Plán práce kontrolního výboru na rok 2023 
9.2 Revokace usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města č. 13.3/2/2022 
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10. Diskuse 
11. Závěr 
  
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Zábranský, v. r.       Ing. Kamil Psotka, v. r. 
starosta        místostarosta 


