
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 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 22.02.2021 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 4)  
4.1  rozpočtové opatření č. 11/2020: 

Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 11/2020: 
 zvýšení příjmů z 181.690 tis. Kč na 181.739 tis. Kč 
 snížení výdajů z 187.416 tis. Kč na 187.423 tis. Kč 
 změnu financování z 5.726 tis. Kč na 5.684 tis. Kč 

 
K bodu 7) zprávu o podaných stížnostech a peticích v roce 2020. 
 
K bodu 8) 
8.2 zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok 2020. 
 
8.3 zprávu finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2020. 
 

II. schvaluje 

K bodu 1) program 15. zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda:  Ing. Vojtěch Foltýnek   
  členové: Martina Všetulová 
    Mgr. Vratislav Brokl 
    Bc. Robert Januška 
    Ing. Robert Staufčík  
 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu: MUDr. Aleš Hřib 
     Mgr. David Lukáš      
 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 3) přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 
  (na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 200.000 Kč, a to: 

- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – 200.000 Kč 

- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO + 200.000 Kč 

                                                                                                                                                                                                  
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 1/2021 jako změna 
závazného ukazatele na § 3113 Základní školy. Tato částka bude převedena 
do investičního fondu příspěvkové organizace za účelem nákupu nového 
konvektomatu do školní jídelny. 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
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K bodu 4) 

4.2  rozpočtové opatření č. 1/2021: 
 zvýšení příjmů z 133.097 tis. Kč na 133.633 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 140.621 tis. Kč na 140.916 tis. Kč 
 změnu financování ze 7.524 tis. Kč na 7.283 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 5) smlouvu o  zápůjčce z FRB v celkové výši 45.000 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. 481/2021, na částku  45.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., 
splatnost 3 roky.   

  Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huštěnovská 168 

[Výsledek hlasování: pro  17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 6)  
 

6.1   převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků: 

 p. č. 6046/18 ostatní plocha o výměře  2.756 m2,  
 p. č. 6046/129 ostatní plocha o výměře       76 m2 
 p. č. 6046/224 ostatní plocha o výměře     951 m2  
 p. č. 6046/331 ostatní plocha o výměře     289 m2  
 p. č. 6046/449 ostatní plocha o výměře       51 m2  
 p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře  1.403 m2  
 p. č. 6046/685 orná půda o výměře     239 m2  
 p. č. 6044/567 orná půda o výměře    449 m2  
 p. č. 6044/576 ostatní plocha o výměře       54 m2  

  o celkové výměře     6.268 m2,  
 
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***,  
 za cenu ve výši 600 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemků o výměře 

5.947 m2 (3.568.200 Kč + DPH))   
 za cenu ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u částí pozemků 

v ochranném pásmu VN o výměře 321 m2 (96.300 Kč + DPH) 
za účelem vybudování zázemí pro provozování farmy (trvalejší vybudování 
ohrad, výstavba přístřešků pro drobná hospodářská zvířata) a vybudování 
zázemí pro návštěvníky.  

 
[Výsledek hlasování: pro 16   proti 0  zdržel se 1] 
 
6.2   převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků: 

 p. č. 6034/309 orná půda o výměře           39 m2 

 p. č. 6034/310 orná půda o výměře         28 m2 

 p. č. 6034/321 vinice o výměře   1.498 m2 

 p. č. 6034/322 vinice o výměře   1.572 m2 

 p. č. 6034/335 orná půda o výměře     193 m2 

 p. č. 6034/336 orná půda o výměře         240 m2 

 p. č. 6053/308 ostatní plocha o výměře      17 m2 
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 p. č. 4594/13 ostatní plocha o výměře        40 m2 

 p. č. 4594/14 ostatní plocha o výměře         39 m2 

o celkové výměře     3.666 m2,  
 
které se nachází v lokalitě Vinohrady a v lokalitě ul. U Sklépka 

 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků 
 pana ***, za cenu  dle znaleckého posudku ve výši 227.060 Kč.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
6.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku 

p. č. 117/2 zahrada o výměře 72 m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a panu ***, za cenu 
1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem zahrady. 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 8)  

8.4  plán práce kontrolního výboru na rok 2021. 

[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.5  plán práce finančního výboru na rok 2021. 

[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0   zdržel se 0] 
 
8.7  výtvarnou podobu vlajky města Staré Město dle přílohy. 

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

 

III. poskytuje 

K bodu 8) 

8.1 v souladu s § 80 odst. 1 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na stravování ve výši 
75 Kč za odpracovaný den dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici č. S 01/2021 o stravování zaměstnanců. 

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

 

IV. deleguje 

K bodu 8) 
8.6  v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění starostu pana Ing. Kamila Psotku na valnou hromadu společnosti 
OTR, s. r. o., Buchlovice. 

 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
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V. mění 

K bodu 8) 

8.7  usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Staré Město pod bodem 11 

 ze dne 13.05.2020. Původní text „Zastupitelstvo města Staré Město schválilo 

 výtvarnou podobu znaku a praporu města Staré Město dle přílohy“ 

se nahrazuje textem „Zastupitelstvo města Staré Město schválilo výtvarnou 

podobu znaku města Staré Město dle přílohy“. 

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

VI. ukládá 

1.   Radě města 

K bodu 8) 

8.2  řešit připomínky z provedených kontrol kontrolního výboru v termínu 

do 30.06.2021.  

[Výsledek hlasování: pro 17   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 

 


