
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 10. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 24.06.2020 ve velkém 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 31.05.2020. 

K bodu 10) 

10.1  zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Velehradská 
  1469, Staré Město za rok 2019. 

10.2  závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
  Moravě za rok 2019. 

10.3  závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro 
  regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2019. 

 

II. schválilo 

K bodu 1) program 10. zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda:  Ing. Vojtěch Foltýnek  
  členové: Mgr. Vratislav Brokl 
    p. Erik Feldvabel 
    Ing. Josef Vaculík 
    Ing. Robert Staufčík  
 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 5/2020: 

 zvýšení příjmů z 186.570 tis. Kč na 188.302 tis. Kč 
 snížení výdajů z 207.661 tis. Kč na 205.745 tis. Kč 
 změnu financování z 21.091 tis. Kč na 17.443 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 5) prominutí nájemného ve výši 30 % z platby nájemného za II. čtvrtletí 2020 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními, které byly zavedeny z důvodu šíření 
onemocnění COVID 19, subjektům, které byly přímo dotčeny omezením 
provozu a mají uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory nebo 
pozemky ve vlastnictví města Staré Město za účelem provozování jejich 
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činnosti, a které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu, dle přílohy.  

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

K bodu 6) dotační programy pro 2. kolo na podporu akcí a aktivit v roce 2020 dle 
 předložených návrhů: 

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2020“ 
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020“ 
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“ 
 

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

K bodu 7) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
  Město v individuálních dotacích v roce 2020: 

 
VČELKA sociální služby o.p.s.    10.000 Kč 
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem 
(účel: provozní náklady) 
 
Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.     2.000 Kč 
zastoupené Ing. Dagmar Machovou, předsedkyní 
(účel: provozní náklady) 

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

K bodu 8) peněžní dar pro oceněnou osobu Cenou města Starého Města v roce 2020 
ve výši 5.000 Kč. 

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

K bodu 9) Strategický plán rozvoje Starého Města. 
 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 10) 
10.4 zařazení území města Staré Město do územní působnosti MAS Staroměstsko 

na programové období 2021–2027. 
 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 

10.5 návrh nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav 
v k. ú. Huštěnovice, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884, zpracovaný společností GB – 
geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 92b, Brno, dle přílohy.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
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III. vyhlašuje 
 

K bodu 6) 2. kolo dotačních programů v roce 2020 na podporu akcí a aktivit dle 
předložených návrhů: 

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2020“ 
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020“ 
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“ 

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

 
IV. uděluje 

 
K bodu 8) Cenu města Starého Města v roce 2020 panu ***. 
 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 


