
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 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě 

 
Zastupitelstvo města Staré Město 
 

I. vzalo na vědomí 
 

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

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2019 a k 31.05.2019. 

K bodu 6) 

6.1  rozpočtové opatření č. 3/2019: 

  Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2019: 
 zvýšení příjmů z 224.037 tis. Kč na 224.797 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 216.865 tis. Kč na 217.015 tis. Kč 
 změnu financování ze – 7.172 tis. Kč na – 7.782 tis. Kč 

  rozpočtové opatření č. 4/2019: 

  Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2019: 
 zvýšení příjmů z 224.797 tis. Kč na 225.380 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 217.015 tis. Kč na 218.675 tis. Kč 
 změnu financování ze – 7.782 tis. Kč na – 6.705 tis. Kč 

K bodu 14) 

14.3  závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
  Moravě za rok 2018.  

14.4  závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro 
  regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2018. 

14.5  závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2018. 

14.6  zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za I. pololetí roku 2019. 

14.7  zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Velehradská 
  1469, 686 03  Staré Město, IČ 26938243. 

 

II. schválilo 

  program 5. zasedání zastupitelstva města 
 

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

K bodu 4) navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 50 tis. Kč příspěvkové 
 organizaci Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532, 
 z důvodu realizace nutných oprav herních prvků na dětském hřišti.  

Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 5/2019 – změna 
závazného ukazatele na § 3111 Mateřské školy.  
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[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 5) smlouvu o úvěru s úvěrovým rámcem do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi 

 městem Staré Město, náměstí Hrdinů100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, 

 DIČ CZ00567884, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 

 114 07  Praha 1, IČ 45317054. Jedná se o revolvingový úvěr na 12 měsíců na 

 financování investičních akcí s podporou dotace. 

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

K bodu 6) 

6.2  schválit rozpočtové opatření č. 5/2019 včetně zapracovaných změn: 
 zvýšení příjmů z 225.380 tis. Kč na 226.866 tis. Kč 

 zvýšení výdajů z 218.675 tis. Kč na 221.502 tis. Kč  
 změnu financování z – 6.705 tis. Kč na – 5.364 tis. Kč 

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

K bodu 7) Zástavní smlouvy k nemovitostem č.1/2019 a č. 2/2019, které jsou sjednány 
  za účelem zástavy nemovitostí na základě schválených Smluv o zápůjčkách 
  č. 468/2019 a č. 473/2019. 

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

K bodu 8) střednědobý výhled rozpočtu města Starého Města na období 2020 – 2024. 

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

K bodu 9) 

9.1 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 119/1 zahrada o výměře cca 16 m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti VTP PELKA s.r.o., 
se sídlem Velkomoravská 1164, Staré Město, IČ 26908743, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku. 

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

9.2 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 
6064/248 ostat. plocha/zeleň o výměře 754 m2 v lokalitě ul. Východní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti STAPAK, spol. 
s r.o., Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256, za cenu 800 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky 
k plánované výstavbě průmyslové budovy na pozemku p. č. 6064/241. 

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

9.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 6064/244 orná půda o výměře cca 820 m2 a pozemku p. č. 6064/227 orná 
půda o výměře cca 107 m2 (jedná se o pozemky v ochranném pásmu VN), vše 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti Z2K stav s.r.o., Staré Město, Východní 2215, IČ 04604971, 
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za cenu ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem vybudování 
parkovací plochy k sídlu společnosti. 

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

9.4 uzavření směnné smlouvy č. 2006S18/60 na převod majetku – směnu  
pozemku p. č. 2517/2 trvalý travní porost o výměře 647 m2 a pozemku p. č. 
6285 ostat. plocha o výměře 111 m2, vše v lokalitě ulice Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú, Staré Město u Uh. Hradiště, oba ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, 
Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za pozemek p. č. 6112/630 orná 
půda o výměře 1.779 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za účelem realizace bytové 
výstavby v lokalitě ul. Velehradská, dle přílohy. 

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

K bodu 10) dotační programy pro 2. kolo na podporu akcí a aktivit v roce 2019 dle 
 předložených návrhů: 

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2019“ 

Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2019“ 

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019“ 

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

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré 

  Město v individuálních dotacích v roce 2019: 

paní ***                      10.000 Kč 

účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmů a taneční obuvi pro veřejná 
vystoupení   

ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318                     1.000 Kč 

zastoupen Karlem Tomeškem, předsedou 
účel: náklady spojené s péčí o zraněné volně žijící živočichy z k.ú. Staré 
Město 

Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915         5.000 Kč 

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místopředsedou představenstva a 
ředitelem 
účel: náklady související s provozem sociální služby  

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 1] 

K bodu 12) peněžní dar držiteli Ceny města Starého Města v roce 2019 ve výši 5.000 Kč. 

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

K bodu 13) 
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13.1 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., Zákona 

 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro nově vznikající 
 zástavbu rodinných domů v areálu bývalého Školního hospodářství název 
nové ulice „Na Kopci“. 

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

13.2 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., Zákona 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro nově vznikající 

zástavbu rodinných domů (od ulice Tönisvorst k areálu Tradix) název nové 

ulice „Polní“. 

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

K bodu 14) 

14.1   pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na části pozemků:  

  p. č. 6803/2 o výměře 86 m2  

  p. č. 6888/1 o výměře 71 m2 

p. č. 6888/2 o výměře 21 m2 

p. č. 6888/3 o výměře 47 m2 

p. č. 6888/4 o výměře 45 m2 

p. č. 7274/54 o výměře 8 m2 

vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 
4, IČ 65993390, na dobu určitou – do doby ukončení stavby a následného 
uvedení pozemků do původního stavu (předpoklad doby pronájmu je 48 
měsíců) a nájemné ve výši dle platných cenových předpisů – pro rok 2019 je 
stanoveno ve výši 11 Kč/m2 a rok, za účelem realizace stavby „D55, stavba 
5508 Staré Město – Moravský Písek“, pro potřeby stavby SO 011 – Příprava 
území, SO 111 – Provizorní napojení stavby 5508 na silnici I/50 v km 16,48, 
SO 351 – Přeložka koryta Zlechovského potoka a SO 812 – Rekultivace ploch 
dočasného záboru, jakožto manipulační plochu. 

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

14.2 finanční spoluúčast města na dofinancování akce Dopravní automobil pro 
JSDH Staré Město ve výši nejméně 314.819 Kč. 

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

 

III. neschválilo 

9.5 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4502/64 ostat. plocha, části 
pozemku p. č.4506/58 ostatní plocha a části pozemku p. č. 4506/59 ostatní 
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plocha o celkové výměře cca 1.130 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění předváděcích 
vozidel a rozšíření parkoviště pro zákazníky. 

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 1] 

 

 

IV. vyhlásilo 

K bodu 10) 2. kolo dotačních programů v roce 2019 na podporu akcí a aktivit dle 
předložených návrhů: 

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2019“ 

Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2019“ 

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019“ 

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

 

V. udělilo 

K bodu 12) Cenu města Starého Města v roce 2019 panu ***. 

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

 

 

 

Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 

 

 

Ing. Josef Trňák, v. r. 
předseda návrhové komise 

 

 


