
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 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 19.09.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě 
 
Zastupitelstvo města Staré Město 
 

I. bere na vědomí 
 

K bodu 2) Zprávu o činnosti rady města za uplynulé období. 
 
K bodu 3) hospodaření města k 31.07.2022 a k 31.08.2022. 
 
K bodu 4) 
4.1  rozpočtové opatření č. 5/2022: 

- zvýšení příjmů ze 169.486 tis. Kč na 169.775 tis. Kč 
- zvýšení výdajů z 226.404 tis. Kč na 228.450 tis. Kč 
- změnu financování z 56.918 tis. Kč na 58.675 tis. Kč 

 
K bodu 13) Stanovisko rady města ke kontrolním zjištěním kontrolního výboru v roce 
  2022. 
 
K bodu 14) Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2022.  
 

 
II. schvaluje 

 
K bodu 1) program 24. zasedání zastupitelstva města. 
 
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:  
  předseda: MUDr. Aleš Hřib  
  členové: Martina Všetulová  
    Erik Feldvabel 
    Ing. Vojtěch Foltýnek 
    Ing. Robert Staufčík  
      
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu:  
  Ing. Marek Pochylý 
  Ing. František Šima  
  
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 4) 
4.2  rozpočtové opatření č. 6/2022: 

- zvýšení příjmů ze 169 775 tis. Kč na 170 103 tis. Kč 
- snížení výdajů ze 228 450 tis. Kč na 225 970 tis. Kč 
- změnu financování 58 675 tis. Kč na 55 867 tis. Kč 

   
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 1]  
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K bodu 5) Smlouvy o  zápůjčce z FRB v celkové výši  880.000 Kč dle platných Pravidel 

pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 
usnesením 22. ZM dne 27.06.2022, bod 6) v tomto členění: 

 
1. Smlouva o zápůjčce č. 485/2022, na částku  200.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let. 

 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 1989 
 
2. Smlouva o zápůjčce č. 486/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky. 

 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sportovní 1513 

 
3. Smlouva o zápůjčce č. 487/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let. 

 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 2002 

 
4. Smlouva o zápůjčce č. 488/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky. 

 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Na Hradbách 627 

 
5. Smlouva o zápůjčce č. 489/2022, na částku 230.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let. 

 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 60 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 6)  
6.1  založení termínovaného vkladu u J&T Banky ve výši 3,3 mil. Kč na dobu 1 rok. 
 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 2]  
 
6.2 založení dvou termínovaných vkladů u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč na dobu 

9 měsíců (celkem 10 mil. Kč). 
 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 2]  
 
 
K bodu 7) odprodej 1 765 069 ks investičních akcií fondu NOVA Real Estate vedených 
  u REDSIDE investiční společnost,a.s., V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 Praha1. 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 9) 
9.1  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného předkupního práva pro město Staré Město do doby přidělení čísla 
popisného novostavbě, na prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře cca 18 m2 v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, manželům ***, 
za cenu 3.007 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem umístění převisu 
2. NP plánovaného rodinného domu. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
9.2 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 

p. č. 6010/9 ostat. plocha o výměře cca 1.338 m2 v lokalitě ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti SYGNUM, 
s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice, IČO 26889641, za cenu 539.000 Kč 
+ příslušná sazba DPH, za účelem vybudování příjezdové komunikace 
a chodníku do areálu.  
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[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
9.3 převod majetku a následné uzavření směnné smlouvy na směnu částí 

pozemků p. č. 222/1 zahrada, p. č. 7333 ostat. plocha, p. č. 7371 ostat. plocha 
a p. č. 7398 ostat. plocha o celkové výměře 236 m2 ve vlastnictví společnosti 
H-EDUCO s.r.o., Poštovní 253, Uherské Hradiště, IČO 06247059, za části 
pozemků p. č. 233/16 ostat. plocha, p .č. 6073/117 ostat. plocha, p. č. 
6073/118 orná půda, p. č. 6073/119 orná půda, p. č. 6073/120 orná půda 
a p. č. 6073/262 orná půda o celkové výměře 754 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ulice Hradišťská a Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  
Pro účely proúčtování v účetnictví schválilo cenu pro převod pozemků ve výši 
3.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH pro výkup a 1.000 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH pro prodej. Žádná strana nemá nárok na finanční vyrovnání. 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 2]  
 
9.4  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku 

p. č. st. 902 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v lokalitě ulice 
Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, od vlastníka pozemku 
společnosti ROGAT s.r.o., č. p. 673, Boršice, IČO: 25517210 za cenu 
300 Kč/m2, za účelem stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém 
Městě“. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0   zdržel se 0]  
 
9.5  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku 

p. č. st. 901 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a části pozemku 
p. č. 633/2 zahrada o výměře cca 3 m2, vše v lokalitě ulice Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, od spoluvlastníků pozemků pana *** 
a paní ***, za cenu 300 Kč/m2, za účelem stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
9.6  dodatek č. 1 ke směnné smlouvě ze dne 01.12.2021 uzavřené mezi 

společností Retail park Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 
Praha 1, IČO 07418451 a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 00567884, dle přílohy. 

 
[Výsledek hlasování: pro 9  proti 4  zdržel se 3]  
 
 
K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
  Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2022 a v individuálních dotacích 
  v roce 2022: 
 
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2022 
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 
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JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      50.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408     10.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081              30.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918                50.000 Kč 
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou 
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153       20.000 Kč 
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a 
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem 
 
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 04355814     5.000 Kč 
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a 
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2022 
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 
 
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                15.000 Kč 
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku 
 
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396         5.000 Kč 
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku 
 
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace   20.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní 
 
A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022 
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378     20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,  20.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město, 11.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace 
 
B)         Individuální dotace 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,             52.212 Kč 
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IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: náklady související s pořízením dlouhodobého majetku pro uživatele DOZP Staré 
Město, Kopánky 2052) 
 
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915    10.000 Kč 
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem 
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním sociální služby) 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 

  Město v individuálních dotacích v roce 2022: 

B)         Individuální dotace 
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198           1.000 Kč 
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady) 
 
Sport Academy B2M, z.s., IČ 05645841            5.400 Kč 
zastoupen Bc. Bohdanou Krystkovou, předsedkyní 
(účel: finanční náklady související s dopravou členky sportovního klubu na Mistrovství 
Evropy 2022 do Belgie) 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 12) Koncepci komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
K bodu 15) „Smlouvu č. O/....../2022/DOP o poskytnutí dalšího finančního příspěvku 

za účelem zajištění dopravní obslužnosti  dle zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou 
na vybraných linkách“ v rozsahu dle platných jízdních řádů, která bude 
uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 
a městem Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem Kunovice.  
Finanční příspěvek města Staré Město pro rok 2022 (období od 01.07.2022 
do 31.12.2022) je stanoven ve výši 15,7 % z celkové částky , tj. 46.881 Kč. 
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město 
na § 2292 Dopravní obslužnost.  

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
 

III. vydává 
K bodu 8) 
8.1  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se zrušuje obecně 
  závazná vyhláška č. 03/1992 o změnách pojmenování ulic a částí ze dne 
  01.07.1992. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  



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

6 
 
 
8.2  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se zrušuje obecně 

 závazná vyhláška č. 03/2001 o symbolech města Staré Město ze dne 
 20.02.2001. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.3  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se zrušuje obecně 

závazná vyhláška č. 06/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 17.12.2007. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.4  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se mění obecně

 závazná vyhláška č. 01/1992 o obecní policii ze dne 28.02.1992. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.5  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město o zřízení městské policie. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.6  obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Staré Město.  
Nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou se zrušuje stávající obecně 
závazná vyhláška města Staré Město č. 09/2007, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Staré Město ze dne 
17.12.2007. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 

 
IV. souhlasí 

 
K bodu 16) s předložením žádosti o dotaci k projektu Rekonstrukce sportovní haly 

ve Starém Městě v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, Národní sportovní 
agentury. 
 
se zajištěním financování projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém 
Městě, předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, Národní sportovní 
agentury. Město Staré Město zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu a to v min. výši 50 % z celkových prokazatelně vynaložených 
nákladů projektu. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  

 
V. mění 

 
K bodu 16) souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 27.06.2022 pod bodem 

11 s předložením žádosti o dotaci k projektu Rekonstrukce sportovní haly 
ve Starém Městě v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
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infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury. 
 
souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 27.06.2022 pod bodem 
11 se zajištěním financování projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém 
Městě, předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury. Město Staré Město zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových prokazatelně vynaložených 
nákladů projektu. 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Aleš Hřib, v. r. 
předseda návrhové komise 

 
 
 
 

 
 


