
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 74. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 14.03.2022 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis z 72. a z 73. schůze rady města. 
  program 74. schůze rady města. 
 
1.1 výpůjčku: 

 bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště  

 bytové jednotky č. 214 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 

 nebytových prostor o celkové výměře 40,75 m2 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 

 
na dobu určitou – do 30.09.2022, za účelem ubytování osob utíkajících před válkou 
z Ukrajiny.  

 
1.2 zajištění provozu smuteční obřadní síně od 01.05.2022 na dobu neurčitou 

příspěvkovou organizací Technické služby Staré Město, příspěvková organizace, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 09487930. 

 
1.3 zajištění evidence související s provozováním veřejného pohřebiště – evidence 

o hrobových místech a o uložení lidských ostatků („hřbitovní kniha“), dle ust. § 20 
písm. c), § 21 odst. 1,2 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. čl. 3 odst. 1 písm. h) Řádu veřejného 
pohřebiště města Staré Město, od 01.05.2022 na dobu neurčitou příspěvkovou 
organizací Technické služby Staré Město, příspěvková organizace, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 09487930. 

 
1.4 ukončení nájemní smlouvy č. 2627201617 uzavřené mezi společností České dráhy, 

a. s., nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČO 70994226 (pronajímatel) a městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (nájemce) na nájem 
části pozemku p. č. 3582/44 ostatní plocha o výměře 400 m2 v lokalitě u vlakového 
nádraží ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí s výpovědní 
lhůtou tři měsíce. 

 
1.5 ukončení smlouvy o dílo ze dne 11.02.2000 včetně dodatku č. 1 ze dne 17.04.2002 

uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČO 00567884 (objednatel) a společností ELTODO dopravní systémy s.r.o., 
Novodvorská 1010/4, Praha 4, IČO 25755811  (zhotovitel), na záruční a pozáruční 
servis zařízení světelné signalizace ve Starém Městě, výpovědí s výpovědní lhůtou 
šest měsíců.  

 
1.6 záměr na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře cca 0,15 m2 

v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění a provozování rozvaděče – skříně ODF 144 ORSM. 

 
1.10 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene 
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pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 
Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti povinného město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Sochorcova, Gabriel, úpr. DS“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 
(délka 5 m), na pozemku p. č. 4548/17 v lokalitě ulice Sochorcova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.  

 
1.11 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 
Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti v povinnosti povinného město 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Tovární, 
mlýn, MS Lípa, kab. NN“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 
– kabelové vedení NN, (délka 137 m a uzemnění), na pozemku p. č. st. 189/1, p. č. 
4560/1, p.č. 2413/7 a p.č. 2414/1 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.  

 
1.12 uzavření smlouvy o nuceném odtahu vozidla mezi městem Staré Město, náměstí 

Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) a BEST ASSISTANCE s.r.o., 
Kvítkovická 583, Napajedla, IČO 10758763 (poskytovatel), dle přílohy. 

 
1.13 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba infrastruktury 

pro RD Velehradská - demolice objektů“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci. 

 
1.14 uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. SMLP-2022-11-000001 v oblasti nakládání 

s odpady se společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 
Staré Město. 

 
2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

Staré Město - Úpravy prostranství před radnicí. 
 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Vestavba 
osobního výtahu v bytovém domě – DPS č. p. 1707. 

 
5.1 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Základní 
škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567. 

 
5.2 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022532. 

 
5.3 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022541. 
 

5.4 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci 
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Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
IČ:75022559. 

 
5.5 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Sportovní 
a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824. 

 
5.6 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Klubko Staré Město, U Školky 1409, Staré Město, IČ: 75833328. 

 
5.7 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930. 

 
5.8 hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021 včetně rozdělení 

dosažených zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů příspěvkových 
organizací za rok 2021 dle přílohy. 

 
5.11 vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města a předmětů 

v operativní evidenci dle předloženého návrhu.  
 
 

II. neschválila 
 

1.2 ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – smuteční obřadní síně ze dne 
31.12.2002, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
20.01.2022, uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČO 00567884 (pronajímatel) a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, 
IČO 47347244 (nájemce), dohodou k 31.03.2022 a navrhuje ukončení smlouvy 
o nájmu nebytových prostor – smuteční obřadní síně ze dne 31.12.2002, včetně 
dodatku č. 1 ze dne 15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, dohodou 
k 30.04.2022. 

 
1.3 ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, uzavřené mezi městem Staré Město, 

náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) a Janou Horkou, 
náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 47347244 (zhotovitel), dohodou k 31.03.2022 
a navrhuje ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, uzavřené mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) 
a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 47347244 (zhotovitel), 
dohodou k 30.04.2022. 

 
 
 

III. doporučila zastupitelstvu města 
 

 
1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/18 orná půda o výměře 

4.958 m2 a p. č. 6044/463 orná půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a následné uzavření kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva pro město Staré Město do doby 
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přidělení čísla popisného novostavbě a se závazkem výstavby na převáděných 
nemovitostech do 60 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy, manželům paní *** 
a panu ***, za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u části pozemku v ochranném 
pásmu VN a cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemků mimo ochranné 
pásmo VN, za účelem výstavby haly pro chemickou úpravu hliníku a skladování. 
 

1.8 zrušení záměru na bezúplatný převod majetku – výkup části pozemku p. č. 2566/1 
ostatní plocha o výměře 1.662 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, IČO 01312774, za účelem realizace veřejné zeleně a majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod místní komunikací, který byl schválen na 19. zasedání 
Zastupitelstva města Staré Město  dne 13.12.2021. 

 
  schválit záměr na bezúplatný převod majetku – – výkup pozemku p. č. 2566/1 ostatní 

plocha o výměře 378 m2, pozemku p. č. 2566/8 ostatní plocha o výměře 279 m2, 
pozemku p. č. 2566/9 ostatní plocha o výměře 530 m2, pozemku p. č. 2566/10 ostatní 
plocha o výměře 193 m2, pozemku p. č. 2566/11 ostatní plocha o výměře 137 m2 

a pozemku p. č. 2566/14 ostatní plocha o výměře 145 m2 (celková výměra 1,662 m2), 
vše 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, IČO 01312774, 
za účelem realizace veřejné zeleně a majetkoprávního vypořádání pozemku 
pod místní komunikací. 

 
1.9 zrušení záměru  na úplatný převod majetku – výkup části pozemku p. č. 2566/1 ostat. 

plocha o výměře 292 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, IČO 01312774, za účelem realizace zeleně, který byl schválen 
na 19. zasedání Zastupitelstva města Staré Město  dne 13.12.2021..  
 

 schválit záměr  na úplatný převod majetku – výkup pozemku p. č. 2566/15 ostat. 
plocha o výměře 292 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, IČO 01312774, za účelem realizace zeleně.  

 
3.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kterou se stanoví školské 

obvody mateřských škol zřízených městem Staré Město z důvodu aktualizace 
školských obvodů mateřských škol.  

 Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze dne 06.03.2017, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Staré Město. 

 
3.4 schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města 
 Staré Město v I. kole dotačních programů v roce 2022 a individuální dotace v roce 
 2022: 
 
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2022 
 
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721    45.000 Kč 
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou 
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Orel jednota Staré Město, IČ 62832646       80.000 Kč 
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou 
 
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977                        110.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001               110.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      110.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408                  30.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081                 20.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918                  100.000 Kč 
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou 
 
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559         20.000 Kč 
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050          20.000 Kč 
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153           30.000 Kč 
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem  
a Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem 
 
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878             5.000 Kč 
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2022 
 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475              100.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366    50.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421     30.000 Kč 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155     30.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121               16.500 Kč 
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou 
 
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724        5.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru 
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Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799                  15.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
 
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430                 10.000 Kč 
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku 
 
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,  20.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace 
 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571       15.000 Kč 
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní 
 
A.4      Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2022 
 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace  30.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní místní organizace, 
 
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991     15.000 Kč 
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska 
 
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886      70.000 Kč 
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem 
 
 
B)         Individuální dotace 
 
Sarkander, z. s., IČ 60043920       25.000 Kč 
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spolku 
(účel: podpora letních táborů) 
 
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,           750.000 Kč  
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem 
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti Staré  
          Město – náklady na provoz, energie, splácení jistiny) 
 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,      5.000 Kč 
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíkovou, ředitelkou 
(účel: poskytování sociální služby na území ORP – provozní náklady) 
 
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083      1.000 Kč 
zastoupeno Mgr. Ing. Milanem Antošem, ředitelem 
(účel: provozní náklady sociální služby zařízení ERGO Uh. Hradiště, 
ve kterém poskytují službu pro osoby s mentálním postižením) 
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Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621     25.000 Kč 
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem 
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti) 
           
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště     5.000 Kč 
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, předsedou organizace 
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev) 
 
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice                  2.000 Kč 
zastoupena Lukášem Šilcem, DiS., oblastním ředitelem 
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu 
          sociálně terapeutická dílna – provozní náklady) 
 
Slovanská unie z. s., IČ 48133396                     5.000 Kč   
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku 
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dědictví UNESCO 2022) 
           
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.                           20.000 Kč        
IČ: 04977408 
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby) 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915         5.000 Kč 
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou 
představenstva  
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852        4.500 Kč  
zastoupen Bc. Janem Šerým, ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060             5.000 Kč 
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitelkou 
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální služby) 
  
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,         5.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby 
          pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 2052) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,         1.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby  
          pro uživatele DOZP Medlovice) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,         5.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby  
          pro uživatele DD Uherské Hradiště) 
 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,         1.000 Kč 
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociální služby 
          pro uživatele chráněného bydlení Staré Město, Tyršova) 
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5.10 schválit roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2021 v souladu s vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní 
závěrky. 

 
 

IV. nedoporučila zastupitelstvu města 
 
1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/18 orná půda o výměře 

4.958 m2 a p. č. 6044/463 orná půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spolku Regata Sport, z.s., Strančice, 
Pod Horkou 403, IČO 11962780, za účelem vybudování zázemí pro vodní sporty 
ve formě servisu, prodeje a skladování menších motorových i bezmotorových 
plavidel. 

 
 

V. vzala na vědomí 
 

1.2 výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – smuteční obřadní síně ze dne 
31.12.2002, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
20.01.2022, uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČO 00567884 (pronajímatel) a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, 
IČO 47347244 (nájemce). 
 

1.3 výpověď smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, uzavřené mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) a Janou Horkou, 
náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 47347244 (zhotovitel).  

 
3.1 informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci 

a srpnu v roce 2022, v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 

se uskuteční v termínu 02.05.2022 dle § 34 odst. 2 školského zákona v mateřských 
školách Rastislavova, Komenského a Křesťanské mateřské školy Za Radnicí 
ve Starém Městě. 

 
3.2 informaci, že od 01.09.2022 nastupuje Mgr. Kateřina Pavlišová zpět do funkce 

ředitelky Mateřské školy, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace z důvodu ukončení rodičovské dovolené. 

   
4.1 žádost žadatelů paní *** a pana ***, o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona     

na nástavbu a stavební úpravy RD č. p. 964, ul. Karolíny Světlé na pozemku parc. č. 
913 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
5.9 Inventarizační zprávu za rok 2021. 
 
 

VI. určila 
 

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 
Staré Město - Úpravy prostranství před radnicí tyto dodavatele: EKO-UH, s.r.o., 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ: 49447653, DIČ: CZ49447653, EKOSTAV 
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– STAVBY CZ s.r.o., Seifertova 1397, 686 03 Staré Město, IČ: 07206267, 
DIČ: CZ07206267, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č.p. 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638 
DIČ: CZ60743638. 
 

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Vestavba 
osobního výtahu v bytovém domě – DPS č. p. 1707 tyto dodavatele: Beta Control 
s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 60696052, DIČ: CZ60696052, 
Krolling s.r.o., Mokré 152, 370 01 Litvínovice, IČ: 25166999, DIČ: CZ25166999, 
VÝTAHY ŠPANIHEL s.r.o., 1. máje 1220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ: 25866150, DIČ: CZ25866150, VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 
Komárov, 617 00 Brno, IČ: 28566637, DIČ: CZ28566637, VYMYSLICKÝ - VÝTAHY 
spol. s r.o., Pivovarská 542, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44962185, 
DIČ: CZ44962185. 
 

 
VII. souhlasí 

 
5.12 s odpisem nákladů evidovaných na účtech 041 – Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové 
hodnotě 562.190 Kč jako odpis zmařených investic. Jedná se o odpis vynaložených 
nákladů na nedokončené investice, zejména projektovou dokumentaci z let 2010–
2020, které nebyly realizovány, a na které ani nebude navazovat další investiční 
činnost. 

 
 

VIII. projednala 
 

6.1 zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Staré Město o provedených 
kontrolách za rok 2021.  
 

6.2 zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Staré Město o provedených 
kontrolách za rok 2021.  
 

IX. uložila 
 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.6 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 

cca 0,15 m2 v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem umístění a provozování rozvaděče – skříně ODF 144 
ORSM, na úředních deskách.     T: ihned 

 
6.2 zabývat se doporučeními finančního výboru ke kontrole nájemních smluv – evidence, 

cenová politika a předložit radě města stanovisko k doporučením dle zápisu. 
          T: 16.05.2022 
  
2. Hospodářsko-správnímu odboru 
  
6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru ke kontrole poskytování dotací 

neziskovým organizacím za rok 2020 (kontrola přesunuta do roku 2021) a předložit 
radě města stanovisko k doporučením dle zápisu.   T: 16.05.2022 
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3. Finančnímu odboru 
 
6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru ke kontrole hospodaření města 

s volnými finančními prostředky – nákup investičních produktů a předložit radě města 
stanovisko k doporučením dle zápisu.    T: 16.05.2022 

 
6.2 zabývat se doporučeními finančního výboru ke kontrole vedení pokladny města 

a předložit radě města stanovisko k doporučením dle zápisu. T: 16.05.2022 
 
zabývat se doporučeními finančního výboru ke kontrole evidence a vymáhání 
pohledávek v rámci přenesené i samostatné působnosti a předložit radě města 
stanovisko k doporučením dle zápisu.    T: 16.05.2022 
 

 
4. Městské policii  
 
6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru ke kontrole hospodaření městské policie 

a dodržování zákona o městské policii a předložit radě města stanovisko 
k doporučením dle zápisu.      T: 16.05.2022 
 

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


