
USNESENÍ 
ze 47. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 14.12.2020 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis ze 46. schůze rady města. 
  program 47. schůze rady města. 
 

2.1 žádost o dotaci na akci Místní komunikace Nová čtvrť v rámci dotačního titulu 

 117D8220A Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy místních komunikací“. 

2.2 uzavření kupní smlouvy na dodávku Osobní automobil pro město Staré Město 
s dodavatelem ARAVER CZ, s.r.o., Zerzavice 2144, 686 03 Staré Město, 
IČ: 60713224 v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace. 

3.1 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 07.10.2020 uzavřenou mezi smluvními 
stranami Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, zastoupena Mgr. Janem Zábranským, ředitelem, se sídlem Komenského 
1720, 686 03 Staré Město a Z+M Partner, spol. s r.o., zastoupena Davidem 
Ševčíkem, jednatelem, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava a následné 
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě, z důvodu, že při převzetí a následné 
konfiguraci bylo zjištěno, že dodané notebooky nesplňují technické parametry 
stanovené ve výběrovém řízení a současně nesplňují parametry, které dodavatel 
uvedl ve své nabídce a následně je garantoval v průběhu výběrového řízení. 
Dodavatel porušil podmínky výběrového řízení. Dodavatel se zavazuje nahradit 
vadné plnění notebooky Hewlett-Packard HP ProBook 455G7 ve stejném množství, 
tj. 58 ks.  

 

II. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.1 schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby 
Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, dle 
přílohy. 

 
5.1 schválit rozpočtové opatření č. 10/2020 včetně zapracovaných změn: 

 zvýšení příjmů z 181.310 tis. Kč na 181.690 tis. Kč 
 snížení výdajů z 195.825 tis. Kč na 187.416 tis. Kč 
 změnu financování z 14.515 tis. Kč na 5.726 tis. Kč 

 

5.2 schválit „Smlouvu č. O/00....../2020/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“, který bude 
uzavřen 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 2021 je 235.735,50 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost 
jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město na § 2292 Dopravní obslužnost.  
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III. souhlasí 

 

2.1 se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce Místní 

komunikace Nová čtvrť v rámci dotačního titulu 117D8220A Ministerstva pro místní 

rozvoj „Podpora obnovy místních komunikací“. 

 

IV. rozhodla 
 

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Osobní automobil pro město 
 Staré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel 
 ARAVER CZ, s.r.o., Zerzavice 2144, 686 03 Staré Město, IČ: 60713224, 
 s nabídkovou cenou  260.330,58 Kč bez DPH, 315.000,00 Kč vč. DPH. 
 
 

V. svěřila 
 

6.1 podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), 

městskému úřadu, tajemníkovi, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu 

vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19.  

 

 

 

 

Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 

 


