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 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 19.12.2018 v sále 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 30.11.2018.

K bodu 6)
6.1

rozpočtové opatření č. 7/2018:
Předmětem rozpočtového opatření je přesun příjmů a výdajů mezi
schválenými rozpočtovými paragrafy, nedochází k celkovému navýšení příjmů
a výdajů, financování se nemění.
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 7/2018:
 příjmy ve výši 160.013 tis. Kč
 výdaje ve výši 192.468 tis. Kč
 financování ve výši 32.455 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 8/2018:
 zvýšení příjmů ze 160.013 tis. Kč na 160.620 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 192.468 tis. Kč na 192.837 tis. Kč
 změnu financování ze 32.455 tis. Kč na 32.217 tis. Kč

K bodu 12)
12.4

termíny zasedání zastupitelstva a rady města v roce 2019.

12.5

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Staré Město.
II. schválilo

K bodu 4)

navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824,
o částku 300 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů v letošním roce.
Navýšení
finančních
prostředků
bude
provedeno
na
základě
schváleného rozpočtového opatření změnou závazného ukazatele na
paragrafu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (položka 5331 Neinvestiční
příspěvky zřízeným PO).

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 5)

proti 0

zdržel se 0]

přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 232.992 Kč, a to:
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 z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
 na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO

– 232.992 Kč
+ 232.992 Kč

Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 9/2018 – změna
závazného ukazatele na § 3113 Základní školy. Investiční transfer bude použit
na pořízení elektrického kotle do I. školní jídelny a rekonstrukci učebny
umístěné v budově ZŠ č. p. 1720.
[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

K bodu 6)
6.2

rozpočtové opatření č. 9/2018:
 zvýšení příjmů ze 160.620 tis. Kč na 178.980 tis. Kč
 zvýšení výdajů ze 192.837 tis. Kč na 193.531 tis. Kč
 změnu financování ze 32.217 tis. Kč na 14.551 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 17

K bodu 7)

zdržel se 0]

„Smlouvu o zápůjčce se zástavní smlouvou, kterou se zastavují movité věci“
společnosti Školní hospodářství, s. r. o. ve výši 4.000.000 Kč na zajištění
provozních výdajů v r. 2019 se splatností dlužné částky ke dni 30.11.2019 a
úroků ke dni 31.12.2019.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 8)

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

rozpočet města na rok 2019:
 příjmy ve výši 222.331 tis. Kč,
 výdaje ve výši 212.970 tis. Kč,
 financování ve výši ─ 9.361 tis. Kč.
 závazné ukazatele plnění rozpočtu dle předloženého návrhu rozpočtu a
přílohy
 závazné ukazatele pro radu města

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 1]

K bodu 10)
10.1

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře
cca 270 m2 za cenu 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a prodej části pozemku
p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře cca 90 m2 (ochranné pásmo NN) za
cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, vše 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 účelem rozšíření pozemku pro
výstavbu zázemí společnosti.

[Výsledek hlasování: pro 17
10.2

převod majetku:

proti 0

zdržel se 0]
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 prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře
20,75 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, manželům ***, za cenu 700 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů pod garáží, která je v jejich spoluvlastnictví
 prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře
20,75 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu 700 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů pod garáží, která je v jejím vlastnictví
 prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře
20,75 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 700 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů pod garáží, která je v jeho vlastnictví
 prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře
20,75 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 700 Kč/m2, za účelem narovnání
vlastnických vztahů pod garáží, která je v jeho vlastnictví
[Výsledek hlasování: pro 17
10.3

zdržel se 0]

převod majetku – prodej pozemku p. č. 161/3 zahrada o výměře 22 m2
v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu 250 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických
vztahů k užívanému pozemku.

[Výsledek hlasování: pro 17
10.4

proti 0

proti 0

převod majetku – výkup pozemků
p. č. 6018/270 orná půda o výměře
p. č. 6018/563 orná půda o výměře

zdržel se 0]

5 m2
1.014 m2

v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od
vlastníka pozemků ***, za cenu 22 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 11)

proti 0

zdržel se 0]

dotační programy pro 1. kolo na podporu činnosti v roce 2019 a podmínky pro
individuální dotace 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 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2019 “
Individuální dotace v roce 2019.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]
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K bodu 11.1) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré
Město v individuální dotaci v roce 2018 žadateli:
B) Individuální dotace
Josef Valuch, IČ 11522348
se sídlem Ostrožská Nová Ves – Chylice, Chaloupky 267

5.000 Kč

účel: pronájem prostor a propagace akce „To nejlepší nakonec“ – výstava
bonsají s odborným a společenským programem.
[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

III. neschválilo
10.5

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/134 ostat. plocha o výměře
cca 16 m2, panu ***, za účelem zajištění přístupu na zahradu, z důvodu
možného rozšíření komunikace.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

IV. vyhlásilo
K bodu 11)

dotace 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 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2019 “
Individuální dotace v roce 2019.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

V. zplnomocnilo
K bodu 9)

Radu města Staré Město v souladu s § 102, odst. 2), písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, k provádění rozpočtových opatření
ve stanoveném rozsahu:
a) k rozpočtovému zapojení přijatých transferů (účelově přidělených dotací
z jiných rozpočtů, a to jak vlastních, tak průtokových dotací určených zřízeným
příspěvkovým organizacím), a to bez finančního limitu.
b) k provádění rozpočtových opatření – přesunu příjmů a výdajů mezi
jednotlivými závaznými ukazateli schváleného rozpočtu, musí však být
zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je
možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení
ostatních stanovených podmínek, které nemění konečné saldo příjmů a výdajů
(schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů) – financování, a to do maximální
výše 300 tis. Kč u jednotlivého závazného ukazatele.
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c) k provádění rozpočtových opatření nad rámec schváleného rozpočtu –
zapojení nových výdajů v případě jejich nezbytnosti s navýšením závazného
ukazatele o 10 %, maximálně do výše 300 tis. Kč u jednotlivého závazného
ukazatele. Toto ustanovení bude prováděno pouze v mimořádných případech,
při řešení havarijních stavů a krizových situací, a při úpravách rozpočtu
zejména ke konci zdaňovacího období (rozpočtového roku) tak, aby
nemohlo dojít k překročení schválených závazných ukazatelů rozpočtu.
Celkový objem výdajů takto provedeného rozpočtového opatření nesmí
překročit částku ve výši 500 tis. Kč.
Ustanovení dle bodů b) a c) neplatí pro tyto závazné ukazatele rozpočtu:







neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
neinvestiční půjčené prostředky
navýšení mzdových prostředků a ostatní osobních výdajů (přesun v rámci
schválených závazných ukazatelů je možný)

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

VI. delegovalo
K bodu 12)
12.2

v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění starostu pana Josefa Bazalu na valnou hromadu společností SVK, a. s.,
Uherské Hradiště a OTR, s. r. o., Buchlovice.
starostu pana Josefa Bazalu jako zástupce města Staré Město do orgánů
MAS Staroměstsko, z. s. a mikroregionu Staroměstsko a dále místostarostu
pana Mgr. Martina Zábranského jako zástupce města Staré Město ve
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

VII. stanovilo
K bodu 12)
12.3

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev, vše v platném znění, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města v následující výši:
místostarosta
člen rady města
předseda výboru nebo komise

18.800 Kč/měsíc
7.897 Kč/měsíc
3.948 Kč/měsíc
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člen výboru ZM nebo komise RM

3.290 Kč/měsíc

člen zastupitelstva města bez dalších funkcí

1.974 Kč/měsíc

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 3 písm. b) zákona o obcích
stanovilo, že při 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 01.01.2019,
v případě zvolení do vyšší funkce ode dne zvolení do této funkce.
Předsedovi výboru/komise, který není členem zastupitelstva města, bude
poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako u předsedy komise/výboru,
který je členem zastupitelstva města, ode dne zvolení to funkce.
[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 1]

VIII. určilo
K bodu 12)
12.1

tzv. určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu města, Ing. Kamila Psotku, místostarostu města, a to na celé
volební období.

[Výsledek hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 3]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Josef Bazala, v. r.
starosta

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

