
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů 
 

USNESENÍ  
z 19. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 13.12.2021 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 31.10.2021. 

K bodu 4) 
 
4.1 rozpočtové opatření č. 6/2021: 

 zvýšení příjmů ze 147 846 tis. Kč na 147 911 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 158 735 tis. Kč na 158 970 tis. Kč 
 změnu financování z 10 889 tis. Kč na 11 059 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 7/2021: 
 zvýšení příjmů ze 147 911 tis. Kč na 148 052 tis. Kč 
 snížení výdajů ze 158 970 tis. Kč na 158 905 tis. Kč 
 změnu financování z 11 059 tis. Kč na 10 853 tis. Kč 

 

K bodu 13) 
 
13.1  termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2022. 
 

 
II. schvaluje 

K bodu 1) program 19. zasedání zastupitelstva města. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda:  Ing. Vojtěch Foltýnek   
  členové: Bc. Robert Januška 
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    Martina Všetulová 
    Ing. Robert Staufčík  
      
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Bartošík 
     Ing. Marek Pochylý 
  
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 

K bodu 4) 

4.2  změnu rozpočtového opatření č. 8/2021: 
 zvýšení příjmů ze 148 052 tis. Kč na 165 055 tis. Kč 
 snížení výdajů ze 158 905 tis. Kč na 144 928 tis. Kč 
 změnu financování z 10 853 tis. Kč na –20 127 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0]  

 

K bodu 5) poskytnutí zápůjčky společnosti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, 

686 03  Staré Město, IČ: 2693824, ve výši 1.000.000 Kč na zajištění 

provozních výdajů společnosti v roce 2021 se splatností dlužné částky ke dni 

30.11.2022 a smluvních úroků nejpozději k datu  31.12.2022.  

[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 6) rozpočet města na rok 2022: 

- příjmy ve výši 164 222 tis. Kč 
- výdaje ve výši 194 157 tis. Kč  
- financování ve výši 29 935 tis. Kč 
- závazné ukazatele plnění rozpočtu dle navrhované struktury rozpočtu    
- zplnomocnění rady města k provádění rozpočtových opatření  

    
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 7) střednědobý výhled města Staré Město na období 2023–2026. 

[Výsledek hlasování: pro 16   proti 0  zdržel se 1] 

 

K bodu 8) založení termínovaného vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč na dobu 

9 měsíců. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 2] 

 

K bodu 9)  

9.1 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 233/104 ostat. plocha o výměře cca 114 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 1.000 Kč + 
příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému 



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů 

3 
 

pozemku.  
 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0   zdržel se 1] 
 
9.2 Tento bod byl stažen z programu. 
 
9.3 záměr na bezúplatný převod majetku – výkup části pozemku p. č. 2566/1 

ostatní plocha o výměře 1.662 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 účelem realizace 
veřejné zeleně a majetkoprávního vypořádání pozemku pod místní 
komunikací. 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
9.4 záměr  na úplatný převod majetku – výkup části pozemku p. č. 2566/1 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, IČO 01312774, za účelem realizace zeleně.  

 

[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 

 

9.5 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 
(převodce) a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČO 00567884 (nabyvatel), na převod pozemku p. č. 7391 ostat. ploch/jiná 
plocha o výměře 4 m2, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
pod chodníkem, dle přílohy. 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0   zdržel se 0] 
 
9.6 záměr na převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 255 zast. plocha 

a nádvoří, zbořeniště výměře 189 m2 v lokalitě ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku 
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2, za účelem zcelení pozemků v dané lokalitě.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0   zdržel se 0] 
 
9.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného 
břemene ve prospěch města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ00567884, na právo umístění stavby „Zlepšení dopravní obslužnosti 
Moravní nábřeží - Rybárny“ na části pozemku p. č. 233/107 ostat. plocha 
o výměře 39 m2 v lokalitě ul. Moravní nábřeží ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, 
dle přílohy. 
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[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 10) dotační programy pro 1. kolo na podporu činnosti v roce 2022 a podmínky 

pro individuální dotace 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“ 
 Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2022“ 
 Individuální dotace v roce 2022 

 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0   zdržel se 0] 

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města 
Staré Město v individuálních dotacích v roce 2021: 
 
Josef Valuch, IČ:11522348     20.000 Kč 
se sídlem Ostrožská Nová Ves, Chaloupky 267 
(účel: náklady spojené s realizací akce Česko-slovenské bonsajové dny) 
 
 
Charita Uherské Hradiště, IČ:44018886   30.000 Kč 
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem 
(účel: provozní náklady služby Domácí hospic Antonínek) 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 1] 
 
 
K bodu 12) Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 03/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, dle přílohy.  
 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 13) 
 
13.2  darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 

686 03  Staré Město, IČ: 00567884, a organizací MAS Staroměstsko, z.s., 

náměstí Hrdinů 100, 686 03  Staré Město, IČ: 22707441. Předmětem této 

smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 138.230 Kč pro naplnění 

společného účelu v rámci dotačního projektu „Předcházení vzniku odpadů 

na území MAS Staroměstsko“ z OP 11531 Operační program Životní prostředí 

2014–2020.  

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0   zdržel se 0] 
 
13.3  odměnu předsedovi dozorčí rady na základě předložené Smlouvy o výkonu 

funkce předsedy dozorčí rady uzavřenou mezi společností Školní 

hospodářství, Velehradská 1469, 686 03  Staré Město, IČ: 26938243, 

a  Mgr. Martinem Zábranským, dle zápisu. 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 1] 
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III. pověřuje 
 

9.6 paní Ing. Markétu Hruškovou, vedoucí odboru správy majetku, investic a ŽP 
zastupovat město Staré Město v elektronické aukci při licitaci aukce - výkup 
pozemku p. č. st. 255 zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 189 m2 
v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 

IV. ruší 

9.7 převod – prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 36 m2 

v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 

Pavlu Geitlerovi, Sušice 185, IČO 64516784, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná 

sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou, který byl 

schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 27.09.2021, pod bodem 

II/10.3. 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 

 

V. vyhlašuje 

K bodu 10) 1. kolo dotačních programů v roce 2022 na podporu činnosti a individuální 
dotace 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“ 
 Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2022“ 
 Individuální dotace v roce 2022 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  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 

 
Vyvěšeno: 16.12.2021 
 
Sejmuto: 


