
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 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 23.09.2020 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 31.07.2020. 

K bodu 4)  

4.1  rozpočtové opatření č. 6/2020 
  Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2020: 

 zvýšení příjmů z 188.302 tis. Kč na 188.615 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 205.745 tis. Kč na 205.790 tis. Kč 
 změnu financování z 17.443 tis. Kč na 17.175 tis. Kč 

 

II. schválilo 

K bodu 1) program 12. zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek  
  členové: Bc. Robert Januška 
    p. Erik Feldvabel 
    Mgr. David Lukáš 
    Ing. Robert Staufčík  
 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 4) 
4.2  rozpočtové opatření č. 7/2020: 

 Snížení příjmů z 188.615 tis. Kč na 180.669 tis. Kč 
 Snížení výdajů z 205.790 tis. Kč na 195.851 tis. Kč 
 Změnu financování z 17.175 tis. Kč na 15.182 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 5) „Smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji ID ZK“. Jedná se o čtyřstrannou 

dohodu uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 ZLÍN, 
IČ 70891320 a městem Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem 
Kunovice, o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti a rozvoji 
veřejných služeb při přepravě cestujících na území Zlínského kraje 
a smluvních měst.  

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
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K bodu 6) 
6.1 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod a následné uzavření kupní 

smlouvy na převod pozemku p. č. 4547/25 ostat. plocha/silnice o výměře 
164 m2, který se nachází pod silničním tělesem silnice III/42824, které je 
ve vlastnictví Zlínského kraje, v lokalitě ulice Velkomoravská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví města Staré Město, 
do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320. 

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

6.2 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod a následné uzavření kupní 
smlouvy na převod pozemků pod cyklistickou stezkou v lokalitě ulice 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:  

 p. č. 4508/65 ostatní plocha o výměře 79 m2 

oddělený z původního pozemku p. č. 4508/46 geometrickým plánem č. 3818-
1/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště,  

 p. č. 4508/66 ostatní plocha o výměře 285 m2  
oddělený z původního pozemku p. č. 4508/3 geometrickým plánem č. 3819-
2/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 

Uh. Hradiště, na listu vlastnickém č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré 

Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 
90 Zlín, IČ 70891320, do majetku města Staré Město. 

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

6.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 
6015/267 orná půda o výměře 4.083 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku paní ***, za cenu 22 Kč/m2.  

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

6.4 záměr na bezúplatné zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti pro oprávněného město Staré Město, se sídlem náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívající v povinnosti 
Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 70891320, hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem K Majáku 5001, Zlín, IČ 70934860, strpět: 

- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení 
včetně 4 ks sloupů veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4508/3, ostatní 
plocha v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rozsahu stanoveném 
zpracovaným geometrickým plánem č. 3584-56/2019 na dobu existence 
stavby. 

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, 
údržbou a opravami zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 
4 ks sloupů veřejného osvětlení na dobu existence stavby. 
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[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 

6.5 prominutí nájemného ve výši 30 % z platby nájemného za II. čtvrtletí 2020 
společnosti Lékárna Za Mlýnem, s.r.o., Staré Město, Za Mlýnem 1857, IČ 
29359091, která má uzavřenu nájemní smlouvu na nebytové prostory ve 
vlastnictví města Staré Město, za účelem provozování její činnosti, a která 
byla přímo dotčena omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu. 

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

6.6  převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2) v lokalitě 
ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
panu ***, s navrženou kupní cenou 3.011 Kč/m2  + příslušná sazba DPH, za 
účelem výstavby rodinného domu. 

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

6.7 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 845 m2 a prodej části pozemku parcela číslo 7310 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 5 m2 (stavební pozemek č. 18 o celkové výměře 
850 m2) v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, s navrženou kupní cenou 3.007 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného domu. 

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

6.8  zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 

oprávněného město Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 

00567884, spočívající v povinnosti povinného Povodí Moravy, s. p., Brno, 

Dřevařská 932/11, IČ 70890013, v rámci stavby „Staré Město, Tyršova ulice – 

oprava a rekonstrukce komunikace“ strpět stavbu devíti výústních objektů pro 

odvodnění účelové komunikace a stavbu dvou nájezdů z účelové komunikace 

na mostky na pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha o výměře 127,89 m2 

v lokalitě ulice Tyršova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného strpět na předmětném 

pozemku stavbu, umožnit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný pozemek 

za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby; rozsah služebnosti 

(včetně ochranného pásma) bude zaměřen geometrickým plánem, který se 

stane nedílnou součástí smlouvy.  

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové náhrady, která 

bude vypočtena dle platných cenových předpisů v době uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku. 

Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000 Kč + 

příslušná sazba DPH.  

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
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K bodu 7) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
  Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2020 a individuální dotaci v roce 
  2020: 

A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2020 

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 48491977                         50.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001     50.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      50.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408     30.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081              30.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020 

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475    50.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366   40.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421    30.000 Kč 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA  z. s., IČ 70837155    15.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
Klub přátel vína,  z.s., IČ 22813799      15.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
 
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430     10.000 Kč 
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
 
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace 10.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní 
 
Gombík z.s., IČ 05220190         4.000 Kč 
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou 
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396         5.000 Kč 
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku 
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A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020 

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378     20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,  30.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, předsedou spolku 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město, 15.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou  
 
B)       Individuální dotace  

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,  20.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupené Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: náklady spojené s nákupem polohovacích a manipulačních pomůcek a židlí pro 
uživatele Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Uherském Hradišti) 
 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
 
 
 

III. poskytuje 
 

K bodu 8) v souladu s § 80 odst. 1, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na stravování ve výši 
67 Kč za odpracovaný den dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici č. S 05/2020 o stravování zaměstnanců.  

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
 
 
 
 
 
 
 
Josef  Bazala, v. r.      Mgr. Martin Zábranským, v. r. 
starosta        místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


