
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 8. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 26.02.2020 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) 

3.1  rozpočtové opatření č. 12/2019: 
Předmětem rozpočtového opatření bylo zařazení nových rozpočtových 
položek v rámci upraveného rozpočtu, a to na pol. 4122 – Neinvestiční přijaté 
transfery od krajů. Jedná se o přijaté transfery poskytnuté z rozpočtu 
Zlínského kraje, které byly městu poskytnuty těsně před koncem roku 2019. 
Tyto neinvestiční prostředky musely být v souladu s § 16 odst. 2) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
prostřednictvím rozpočtového opatření zapojeny do rozpočtu města. 
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 12/2019: 
 zvýšení příjmů z 226 841 tis. Kč na 226 897 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 220 463 tis. Kč na 220 489 tis. Kč 
 změnu financování z – 6 378 tis. Kč na – 6 408 tis. Kč 

 

  rozpočtové opatření č. 1/2020: 
Předmětem rozpočtového opatření byly úprava výše neinvestičního transferu 
ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a zařazení vratky 
na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Dále 
došlo k přesunu v rámci rozpočtových položek a zařazení nových výdajů 
pro JSDH a nákup nových kontejnerů na třídění kovového odpadu. 
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2020: 
 snížení příjmů z 182 052 tis. Kč na 181 767 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 200 028 tis. Kč na 200 178 tis. Kč 
 změnu financování ze 17 976 tis. Kč na 18 411 tis. Kč 

K bodu 8) zprávu o podaných stížnostech a peticích v roce 2019. 

K bodu 11) stanovisko rady města ke kontrolním zjištěním kontrolního a finančního 
 výboru v roce 2019. 

II. schválilo 

K bodu 1) program 8. zasedání zastupitelstva města. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda Ing. Vojtěch Foltýnek  
  členové p. Martina Všetulová 
    p. Erik Feldvabel 
    MUDr. Aleš Hřib 
    Ing. Robert Staufčík 
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[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 3) 

3.2  rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy: 
 zvýšení příjmů z 181 767 tis. Kč na 181 937 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 200 178 tis. Kč na 203 543 tis. Kč 
 změnu financování z 18 411 tis. Kč na 21 606 tis. Kč 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 4) smlouvy o  zápůjčce z FRB v celkové výši  915.000 Kč dle platných Pravidel 

pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 
usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7) v tomto členění: 

 
1. Smlouva o zápůjčce č. 475/2020, na částku  100.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost  

3 roky. 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 753 

 
2. Smlouva o zápůjčce č. 476/2020, na částku 130.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let. 

Pro nemovitost: byt v osobním vlastnictví ve Starém Městě, Kopánky 1636 
 
3. Smlouva o zápůjčce č. 477/2020, na částku 150.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost  

3 roky. 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Zelnitiusova 1451 

 
4. Smlouva o zápůjčce č. 478/2020, na částku 385.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let. 

Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 936 
 
5. Smlouva o zápůjčce č. 479/2020, na částku 50.000 Kč, úrok 1  % p.a., splatnost 5 let. 

Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Mojmírova 706 
 
6. Smlouva o zápůjčce č. 480/2020, na částku 100.000 Kč, úrok 1  % p.a., splatnost  

5 let. 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Slavomírova 1401 

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

K bodu 5) nákup směnky od společnosti GAIN Financial Group, a. s. ve výši 1 mil. Kč. 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 1  zdržel se 0] 

K bodu 6) 

6.1  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 4556/6 ostatní plocha o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 5236/9 orná 
půda o výměře 8 m2, vše v lokalitě plavební komory Kunovský les (U Jezu) 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ 70890013, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 1870-111-2019 ve výši 6.120 Kč, za účelem majetkoprávního 
zajištění stavby „Přístaviště Kunovský les“. 

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

6.2  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
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Praha 2, Nové Město a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ 00567884, na převod majetku – výkup pozemku  

p. č. 4560/1 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře  2.226 m2  

p. č. 4560/11 ostatní plocha/zeleň o výměře   1.125 m2  

p. č. 4560/26 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře     369 m2  

p. č. 4560/29 vodní plocha/koryto vodního toku o výměře     165 m2  

  p. č. 4560/38 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře    339 m2  

p. č. 4560/39 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře      74 m2  

p. č. 6214/390 ostatní plocha/jiná plocha o výměře                271 m2  

v lokalitě Rybníček a ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.027.000,00 Kč 
(225 Kč/m2), za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům, 
dle přílohy.  

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

6.4  vrácení kauce manželům panu *** a paní ***, ve výši 100.000 Kč, z důvodu 

odprodeje pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 a pozemku 

p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 

m2), vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 

Uherského Hradiště, Městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 

00567884, a tím neporušení smlouvy ze strany manželů pana *** a paní ***. 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 1] 

K bodu 7) Plán rozvoje sportu ve Starém Městě na období 2020 – 2025. 

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

K bodu 12) Plán práce kontrolního výboru pro rok 2020. 

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

 

 

III. ruší 

K bodu 9) ke dni 29.02.2020 usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město 

pod bodem 12.3 ze dne 19.12.2018, kterým Zastupitelstvo  města Staré Město 

stanovilo výši odměn poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 1  zdržel se 0] 
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K bodu 10) ke dni 29.02.2020 usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Staré Město 

pod bodem 9.2 ze dne 31.10.2018, kterým Zastupitelstvo města Staré Město 

stanovilo poskytování příspěvků členům zastupitelstva města.  

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

IV. stanovilo 
 

K bodu 9) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, vše ve znění pozdějších změn a doplňků: 

1. Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 
města s účinností od 01.03.2020 takto: 

místostarosta               20.680 Kč/měsíc 
člen rady města      8.687 Kč/měsíc 
předseda výboru ZM nebo komise RM    4.343 Kč/měsíc 
člen výboru ZM nebo komise RM   3.619 Kč/měsíc 
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí  2.171 Kč/měsíc 

2. V případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému 
členu 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 01.03.2020, 
v případě zvolení nebo jmenování do vyšší funkce ode dne zvolení nebo 
jmenování do této funkce.  

3. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města podle vnitřní 
směrnice města Staré Město upravující poskytování cestovních náhrad 
zaměstnancům města.  

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 1  zdržel se 0] 

 

V. rozhodlo 

K bodu 9) v souladu s § 84, odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn o poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce 
pro předsedu komise rady města, který není členem zastupitelstva města, 
ve výši 4.343 Kč. Odměna se poskytne od 01.03.2020 nebo ode dne 
jmenování do této funkce.  

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 1   zdržel se 0] 

 

VI. poskytuje 

K bodu 10) v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
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1. Členovi zastupitelstva města příspěvek ve výši max. 10.000 Kč/kalendářní rok na úhradu 

zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena 
zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství a příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech (tj. vítání 
občánků, přijetí jubilantů na radnici a jiné slavnostní ceremoniály). Příspěvek činí 
1.000 Kč/den konání svatebních nebo slavnostních obřadů, a to bez ohledu na počet 
obřadů a dobu konání obřadu v rámci jednoho dne. 

2. Příspěvek ve výši 5.000 Kč/kalendářní rok k zabezpečování sociálního rozvoje 
pracovního kolektivu a k podpoře jeho zdravotních, kulturních a sportovních aktivit pro 
uvolněné členy zastupitelstva města ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro 
zaměstnance města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 

3. Příspěvek ve výši 6.000 Kč/kalendářní rok na ošacení pro uvolněné členy zastupitelstva 
města ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 

4. Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250 Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva 
města ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 

5. Příspěvek na stravování ve výši 62 Kč za odpracovaný den pro uvolněné členy 
zastupitelstva města dle podmínek stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o stravování zaměstnanců.  

6. Odměnu při významném životním výročí ve výši 4.000 Kč panu Josefu Bazalovi, 
starostovi města, ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro zaměstnance města 
ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

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

 


