
USNESENÍ 
ze 75. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 25.03.2022 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis ze 74. schůze rady města. 
  program 75. schůze rady města. 

 
1.2 projektovou dokumentaci „Sportovní areál u ZŠ 1720“. 
 

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Místní komunikace Nová čtvrť a Finská 
čtvrť s dodavatelem SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, 
IČ: 42339839 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 
5.1 schválit hospodaření a závěrečný účet města za rok 2021. 
 
5.2 schválit rozpočtové opatření č. 2/2022: 

 zvýšení příjmů ze 165.513 tis. Kč na 166.207 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 196.981 tis. Kč na 205.112 tis. Kč 
 změnu financování z 31.468 tis. Kč na 38.905 tis. Kč 

 
5.3 schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 

686 03  Staré Město, IČ: 00567884, a příspěvkovou organizací Střední odborná škola 
a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03  Staré Město, IČ: 60371790. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 70.000 Kč na výstavbu 
nového oplocení části školního areálu, které bylo zlikvidováno v rámci probíhajících 
demoličních prací v bývalém areálu Školního hospodářství.  
 

5.4 schválit založení krátkodobého termínovaného vkladu u Raiffeisenbank ve výši 
5 mil. Kč na dobu 6 měsíců. 

 
 

III. rozhodla 
 

 
2.1 v souladu ustanovením § 48 odst. 2, písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek 

o vyloučení účastníka zadávacího řízení RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Hradišťská 573, 
687 08 Buchlovice, IČ: 25598643 z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení s názvem Místní 
komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť. Účastníkem zadávacího řízení nebyly 
objasněny nebo doplněny údaje a doklady na základě žádosti o objasnění nabídky 
ze dne 07.03.2022 podle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Místní komunikace Nová čtvrť 
a Finská čtvrť - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 
podlimitním řízení. Vybraný dodavatel SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 
765 02 Otrokovice, IČ: 42339839 s nabídkovou cenou 11.877.777,01 Kč bez DPH, 
14.372.110,18 Kč vč. DPH. 
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IV. vzala na vědomí 
 

1.1 vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2021 v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města. 

 
 
 

V. uložila 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.1 zařadit materiál o vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2021 v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města 
do programu příštího zasedání zastupitelstva města Staré Město. 

           T: 04.04.2022 
 
 
2. Finančnímu odboru  
 
 aktualizovat Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení 

o realizace fotovoltaiky na rodinné a bytové domy.     
         T: 13.06.2022 

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


