Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 27.09.2021 ve velkém sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město
I. vzalo na vědomí
K bodu 2)

rezignaci pana Mgr. Vratislava Brokla na mandát člena Zastupitelstva města
Staré Město ke dni 27.08.2021.
rezignaci na pozici náhradníků zastupitele města Staré Město pana Romana
Valenty a paní Sylvy Janíkové ke dni 27.08.2021.
složení slibu panem Ing. Pavlem Bartošíkem, členem Zastupitelstva města
Staré Město.

K bodu 4)

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 5)

hospodaření města k 31.08.2021.

K bodu 6)
6.1

rozpočtové opatření č. 4/2021:
 zvýšení příjmů ze 142 880 tis. Kč na 144 690 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 161 086 tis. Kč na 161 389 tis. Kč
 změnu financování ze 18 206 tis. Kč na 16 699 tis. Kč
II. schvaluje

K bodu 3)

program 18. zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 3)

ověřovatele zápisu:

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 6)
6.2

zdržel se 0]

návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Ing. Vojtěch Foltýnek
členové:
Martina Všetulová
Mgr. David Lukáš
Ing. Robert Staufčík

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 3)

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

MUDr. Aleš Hřib
Erik Feldvabel
proti 0

zdržel se 0]

rozpočtové opatření č. 5/2021:
 zvýšení příjmů ze 144 690 tis. Kč na 147 846 tis. Kč
 snížení výdajů ze 161 389 tis. Kč na 158 735 tis. Kč
 změnu financování z 16 699 tis. Kč na 10 889 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0]
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K bodu 7)

navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ: 09487930, o částku 526 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů
příspěvkové organizace z důvodu provádění mimořádných činností pro město,
a to zejména oprav komunikací, nátěrů sloupů veřejného osvětlení
a arboristických prací, se kterými nebylo počítáno v rozpočtu PO na rok 2021.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového opatření
č. 5/2021 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
K bodu 8)

J&TBank

zdržel se 1]

proti 0

zdržel se 0]

proti 0

zdržel se 0]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na 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.

[Výsledek hlasování: pro 13
10.4

proti 1

a

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
p. č. 6373 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1 m2 v lokalitě ulice Altéře
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 1.000
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod
stavbou rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 15
10.3

zdržel se 1]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
107/16 zahrada o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu *** a paní ***, za cenu 1.000
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem rozšíření zahrady u rodinného
domu.

[Výsledek hlasování: pro 15
10.2

proti 0

založení nových termínovaných vkladů v Raiffeisenbank
v navrhovaném objemu a rozložení od 6 měsíců do 3 let.

[Výsledek hlasování: pro 13
K bodu 10)
10.1

zdržel se 0]

Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. OZV č. 2/2021 ruší Obecně
závaznou vyhlášku města Staré Město č. 4/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a to s účinností od 01.01.2022.

[Výsledek hlasování: pro 14
K bodu 9)

proti 0

proti 0

zdrželi se 2]

převod majetku a následné uzavření směnné smlouvy na směnu části
pozemku p. č. 6068/93 orná půda, části pozemku p. č. 6068/94 orná půda,
části pozemku p. č. 6068/122 orná půda a části pozemku p. č. 6068/123 orná
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půda o celkové výměře cca 165 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Retail
park Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1,
IČO 07418451, za část pozemku p. č. 6064/38 orná půda o výměře
cca 165 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Východní
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování
točny nákladních automobilů pro zásobování obchodní zóny.
Pro účely proúčtování v účetnictví města schválila cenu pro převod pozemků
ve výši 100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH.
[Výsledek hlasování: pro 13
10.6

proti 0

zdržel se 0]

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Zadání územního plánu Staré Město.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 12)

zdržel se 0]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
p. č. 6064/220 orná půda o výměře 482 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní
25, 686 01 Uh. Hradiště, IČO 46972501, za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba
DPH (144.600 Kč + DPH), za účelem narovnání hranice pozemku.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 11)

proti 2

proti 0

zdržel se 0]

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2021:

A.1
Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 48491977
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu
a Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK

50.000 Kč

Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu

50.000 Kč

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

50.000 Kč

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní

10.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru

70.000 Kč

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 04355814
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

10.000 Kč

A.2
Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366

45.000 Kč
40.000 Kč
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zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 70837155
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

15.000 Kč

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku

15.000 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní

15.000 Kč

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku
A.3
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku
[Výsledek hlasování: pro 15

K bodu 13)

15.000 Kč

zdržel se 0]

proti 0

zdržel se 0]

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů
100, Staré Město, IČO 00567884, a společností Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII 3833, Zlín, IČO 27677761, dle přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 15)

20.000 Kč

podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentury na akci Kluziště včetně
zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě v rámci dotačního
investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –
2024, výzva č. 11/2021 - Regiony 2021.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 14)

proti 0

5.000 Kč

proti 0

zdržel se 0]

uzavření smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na služby „Dopravní model souměstí Kunovice, Staré Město a Uherské
Hradiště“ a dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Jednotný
signální plán souměstí Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště“,
dle přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0]

III. neschvaluje
K bodu 10)
10.5

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře
cca 100 m2 v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, paní *** a panu ***, za účelem narovnání vlastnických vztahů
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k užívanému pozemku – zpevněná plocha před výlohami a vstupem
do prodejny.
[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0]

IV. zrušilo

K bodu 10)
10.6

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/220 orná půda o výměře
482 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště,
IČO 46972501, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (578.400 Kč
+ DPH), za účelem narovnání hranice pozemku, který byl schválen
na 17. zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2021, pod bodem II/8.4.

[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0]

V. souhlasí
K bodu 13)

se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce
Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě v rámci
dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020 – 2024, výzva č. 11/2021 - Regiony 2021.

[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Ing. Kamil Psotka, v. r.
starosta

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

