
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 

 
USNESENÍ  

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 28.06.2021 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 30.04.2021 a k 31.05.2021 

K bodu 15) 

15.1 Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství, s. r. o., 

Velehradská 1469, Staré Město za rok 2020. 

15.2  závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 

  Moravě za rok 2020. 

15.3  závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro 

  regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2020. 

15.4  závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2020. 

15.5  termíny schůzí rady města v II. pololetí roku 2021: 

 19.07.2021 
 23.08.2021 
 15.09.2021 
 04.10.2021 
 18.10.2021 
 08.11.2021 
 29.11.2021 
 15.12.2021 

 

15.6  informaci o procesu schvalování směnky Arca Investments, a. s. 

15.7  stanovisko rady města ke kontrolním zjištěním kontrolního výboru v roce 2020. 

 

II. schvaluje 

K bodu 1) program 17. zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda:  Ing. Vojtěch Foltýchek     
  členové: Bc. Robert Januška 
    Martina Všetulová  
    Ing. Robert Staufčík 
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[Výsledek hlasování: pro 14    proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Pleváková 
     p. Františka Pavlicová  
   
[Výsledek hlasování: pro 14   proti 0  zdržel se 0] 
 

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 3/2021: 

 snížení příjmů ze 143 425 tis. Kč na 142 880 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 158 775 tis. Kč na 161 086 tis. Kč 
 změnu financování z 15 350 tis. Kč na 18 206 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 5) Smlouvu o  zápůjčce z FRB v celkové výši 50.000 Kč dle platných Pravidel 

pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 
usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7) žadateli vlastnícímu nemovitost 
na území Starého Města: 
 
1. Smlouva o zápůjčce č. 482/2021, na částku  50.000 Kč, úrok 1 % p.a., 

splatnost 5 let. 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská čtvrť 2018 

 

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

K bodu 6)  „Dodatek č. 1 k Smlouvě o zápůjčce se zástavní smlouvou, kterou 
se zastavují movité věci“ uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, 686 03  Staré Město, IČ: 00567884, a společností Školní 
hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, 686 03  Staré Město, IČ: 2693824, 
z důvodu změny smluvních podmínek.  

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

K bodu 7) Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 1/2021 o místním poplatku 

  z pobytu. 

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

K bodu 8)  

8.1  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu 1.000 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem narovnání hranice pozemku. 

[Výsledek hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 1] 
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8.2  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 

p. č. 203/5 ostat. plocha o výměře cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu *** a paní 
***, za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem rozšíření zahrady 
u plánované výstavby rodinného domu. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 

p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 298 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 ve výši 1.200 Kč 
+ příslušná sazba (357.600 Kč + DPH), za účelem rozšíření pozemku pro 
výstavbu zázemí společnosti. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.4 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/220 orná půda o výměře 

482 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště, 
IČ: 46972501, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (578.400 Kč +
 DPH), za účelem narovnání hranice pozemku. 

 
 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.5  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 

st. 573/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, jehož součástí je stavba – 
č. p. 653, objekt k bydlení, v lokalitě ul. Na Hradbách ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ***, za cenu dle znaleckého posudku č. 
07574/2021, vypracovaného společností VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., 
Hradební 1250, Uherské Hradiště, dne 05.03.2021, ve výši 169.000 Kč.  

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

8.6  bezúplatný převod majetku a následné uzavření darovací smlouvy – darování 
pozemku p. č. 259/80 ostat. plocha o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Finská čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků 
pozemku paní ***, paní ***, paní ***, paní ***, paní *** a pana ***, do vlastnictví 
Města Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, za účelem realizace 
investiční akce „Revitalizace ulice Nová čtvrť, část Finská, Staré Město“. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.7 převod majetku a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k pozemkům  
 p. č. 6053/80 orná půda     o výměře 157 m2  
 p. č. 6053/339 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 360 m2  
 p. č. 6053/340 ostat. plocha/jiná plocha   o výměře   31 m2  
 p. č. 6053/341 ostat. plocha/jiná plocha   o výměře 320 m2  
 p. č. 6053/342 orná půda    o výměře   60 m2  
 p. č. 6053/343 ostat. plocha/zeleň   o výměře   45 m2  
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 p. č. 6053/344 ostat. plocha/zeleň   o výměře   80 m2  
 p. č. 6053/345 ostat. plocha/zeleň   o výměře   79 m2  
 p. č. 6053/346 ostat. plocha/zeleň   o výměře   66 m2  
 p. č. 6053/347 ostat. plocha/zeleň   o výměře   13 m2  
 p. č. 6053/348 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře   43 m2  
 p. č. 6053/349 ostat. plocha/zeleň   o výměře   26 m2  
      celkem         1.280 m2  

a stavbám veřejné dopravní a technické infrastruktury (komunikace 

pro motorová vozidla i pro pěší, osvětlení, veřejná zeleň apod.) na shora 

uvedených pozemcích se nacházející, z vlastnictví společnosti TRADIX 

REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, Staré Město, IČ: 29188253, 

do majetku Města Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 00567884.  

A dále podmiňující stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, které 

se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví Města Staré Město, nám. Hrdinů 

100, Staré Město, IČ: 00567884, dle geometrického plánu. 

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

8.8 záměr na převod majetku – výkup pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře 
789 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká republika, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, IČ: 01312774, za účelem příjezdu do lokality budoucích rodinných 
domů z ulice Velehradská ve Starém Městě. 

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

 

8.9 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch Města Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby 
„Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ 
na části pozemku p. č. 4560/3 vodní plocha, v rozsahu stanovém dle GP číslo 
3960-74/2021 ze dne 23.02.2021 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, 
dle přílohy.  

 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.10 zřízení služebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro oprávněného Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČO 00567884, spočívající v povinnosti povinného REC Group 
s.r.o., Brněnská 1372, Staré Město, IČO 25548034, strpět umístění 
a provozování stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém 
Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části 
pozemku p. č. 610/27 ostat. plocha a části pozemku p. č. 610/49 ostat. plocha 
o celkové výměře 3,45 m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

 



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

5 
 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 

 

8.11 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 povinného REC Group 
s.r.o., Brněnská 1372, Staré Město, IČ: 25548034, strpět umístění 
a provozování stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Starém 
Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části 
pozemku p. č. st. 3374 zast. plocha a nádvoří, p. č. 717/5 ostat. plocha, p. č. 
717/9 orná půda, p. č. 722/9 ostat. plocha a p. č. 722/15 ostat. plocha 
o celkové výměře 157,32 m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

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

 

8.12 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 povinného B&B 
commercial aktivity s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3, IČO 25548034, 
strpět umístění a provozování stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské 
ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, 
na části pozemku p. č. 610/25 ostat. plocha o výměře 3,11 m2, v lokalitě ulice 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

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

 

8.13 souhlasné prohlášení – uznání vlastnického práva pro České dráhy, a.s., 

Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, pro stavby 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště: 

 domek pro čerpací stanici IC5000237007 (č.p. 1426) na části pozemku 
p. č. st. 1498 zast. plocha ve vlastnictví Města Staré Město   

 čerpací stanice IC5000237108 na části pozemku p. č. st. 1498 zast. 
plocha ve vlastnictví Města Staré Město, 

za účelem zápisu staveb do katastru nemovitostí.    

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

8.14  prodloužení termínu zahájení výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 

2561/32 ostat. plocha, p. č. 7310/3 ostat. plocha  a p. č. 7316/3 ostat. plocha 

o celkové výměře 840 m2, v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, do 17.10.2022 a 

kolaudace RD do 17.10.2024, z důvodu epidemie koronaviru, vládou 

stanovených nouzových opatření a nezískání zhotovitele stavby rodinného 

domu.  

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
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8.16  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, 
manželům panu *** a paní ***, s navrženou kupní cenou 3.751 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného domu. 

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

K bodu 9) dotační programy pro 2. kolo na podporu akcí a aktivit v roce 2021 dle
 předložených návrhů: 

 

 Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2021“ 

 Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 
2021“ 

 Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 
2021“ 
 

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

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 

  Město v individuální dotaci v roce 2021: 

B)         Individuální dotace 
paní ***                 10.000 Kč 
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmového vybavení)   

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

K bodu 11) peněžní dar pro oceněnou osobu Cenou města Starého Města v roce 2021 
  ve výši 5.000 Kč. 
 

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

K bodu 12) Strategii rozvoje Starého Města pro léta 2021–2027. 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
K bodu 13) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sportovní a kulturní centrum příspěvková 

organizace, kterým se mění zřizovací listina tak, že po provedené změně 
dodatkem je úplné nové znění zřizovací listiny. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
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K bodu 14) Smlouvu o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Most ev. 

č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti“ a „Zlepšení dopravní 
obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“, dle přílohy. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
K bodu 15) 
15.8  dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
 uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
 Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a Městysem Moravská Nová Ves, 
 náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, za účelem 
 zmírnění a náhrady škod na majetku městysu včetně jeho obyvatel 
 způsobených živelnou pohromou – tornádem dne 24.06.2021. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
15.9  dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
 uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
 Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a Obcí Mikulčice č. p. 245, 696 19 
 Mikulčice, IČ: 00285102 za účelem zmírnění a náhrady škod na majetku obce 
 včetně jeho obyvatel  způsobených živelnou pohromou – tornádem 
 dne 24.06.2021. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
15.10  dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
 uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
 Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a Obcí Lužice, Česká 592/1, 696 18, 
 Lužice, IČ: 44164343 za účelem zmírnění a náhrady škod na majetku obce 
 včetně jeho obyvatel  způsobených živelnou pohromou – tornádem dne 
 24.06.2021. 

 
[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
15.11  dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
 uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
 Město, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a Obcí Hrušky, U Zbrojnice 100, 
 691 56 Hrušky, IČ: 00283185 za účelem zmírnění a náhrady škod na majetku 
 obce včetně jeho obyvatel způsobených živelnou pohromou – tornádem dne 
 24.06.2021. 

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

 

III. uděluje 

8.15   souhlas manželům panu *** a paní ***, k dispozici s majetkem: 

 pozemkem p. č. 2561/28 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 683 m2  

 pozemkem p. č. 2561/34 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 90 m2  



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
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 pozemkem p. č. 7317/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 166 m2  

 pozemkem p. č. 7326/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 261 m2  
 
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je předmětem 
předkupního práva na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva ze dne 28.11.2018 uzavřené mezi manželi panem *** 
a paní ***, (Kupující a Dlužník) a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, (Prodávající a Předkupník), za účelem převodu na dceru paní 
***. 
Paní *** výše uvedené pozemky přijme do svého vlastnictví i s evidovaným 
předkupním právem ve prospěch Města Staré Město ze dne 28.11.2018. 

 

[Výsledek hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0] 
 
K bodu 11) Cenu města Starého Města v roce 2021 panu ***. 
 

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

 

 
IV. vyhlašuje 

K bodu 9) 2. kolo dotačních programů v roce 2021 na podporu akcí a aktivit dle 

 předložených návrhů: 

 Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2021“ 

 Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 
2021“ 

 Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 
2021“ 

 

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

Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


