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Kompletní rekonstrukce povrchu vozovky, nových chodníků 
a veřejného osvětlení se dočkali obyvatelé ulice Tyršova ve Starém 
Městě. V září byly dokončeny poslední práce spojené s revitaliza-
cí, která zahrnovala zbudování více než 370 m2 chodníků s povr-
chem z betonové dlažby se šířkou 1,5 – 2,5 metru. „Nové chod-
níky jsou dostupné i bezbariérově. Došlo také na výměnu deseti 
nevyhovujících sloupů veřejného osvětlení. Ty byly nahrazeny 
novými stožáry, LED světly i zcela novou elektrickou kabeláží,“ 
uvedl starosta Kamil Psotka. 

Rozdíl poznají také řidiči motorových vozidel, v  celé délce  
Tyršovy ulice byla vyměněna skladba vozovky a byl položen nový 
asfaltový povrch.

Dokončený projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti pěší do-
pravy, ke zlepšení prostředí ve městě a  snad i  ke spokojenosti 
obyvatel a příležitostných návštěvníků Tyršovy ulice.

Náklady se vyšplhaly na necelých 8 milionů korun s přispě-
ním Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního 
programu, když na realizaci přislíbila částku 1 425 000 Kč.

Text a foto: Aleš Korvas

REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE JE DOKONČENA

Druhý říjnový víkend byl v České republice ve znamení par-
lamentních voleb. Ve volebních místnostech, které byly otevřeny 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobou od 8 do 14 hodin se vystří-
dalo 3663 voličů, kteří odevzdali 3 646 platných hlasů. Po sečtení 
všech volebních okrsků bylo jasné, že ve Starém Městě volilo nej-

více obyvatel koalici SPOLU. Ti získali od voličů 1100 hlasů, což 
ve Starém Městě stačilo na zisk 30,17%. Druhou příčku obsadilo 
hnutí ANO 2011 s 22,98% a třetí místo patří v počtu hlasů koalici 
PIRÁTI A STAROSTOVÉ, kteří získali 17,58% platných hlasů.

Text: Aleš Korvas 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR

Druhá příčka v rámci Zlínského kraje. Takový je výsledek Sta-
rého Města v patnáctém ročníku soutěže společnosti EKO-KOM 
v třídění odpadu. Ocenění si převzal 16. září 2021 v prostorách 
zámku v Bystřici pod Hostýnem starosta Kamil Psotka společně 
s pracovnicí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Sta-
rém Městě Evou Schneiderovou.

Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na úze-
mí jednotlivých obcí a měst. V uplynulém roce občané Starého 
Města vytřídili 855,176 tun papíru, plastů, skla, nápojových kar-
tonů a kovů.

 Zohledněna byla navíc i  hustota sběrné sítě nebo sběr ko-
vových odpadů. V  kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo 
Uherské Hradiště loňské prvenství, na druhé příčce skončil vloni 
bronzový Uherský Brod, třetí místo obsadila Kroměříž. V kate-
gorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily vloni 
druhé Šumice, následované Starým Městem a  Bánovem. Mezi 
obcemi do 1 500 obyvatel patří i  letos první příčka obci Vigan-
tice, následují Mysločovice a  Rajnochovice. Nejúspěšnější mezi 
malými obcemi do 500 obyvatel jsou letos v  třídění Medlovice, 
stříbrná Oznice a bronzový Zlámanec.

„Za výsledek v  soutěži patří velké poděkování všem obča-
nům Starého Města, kteří zodpovědně třídí odpady,“ řekla Eva  
Schneiderová.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO ZÍSKALO DRUHÉ MÍSTO 
V SOUTĚŽI O KERAMICKOU POPELNICI
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Hody ve Starém Městě se konaly po roční přestávce. Víkend 
2. a 3. října 2021 ale loňský zrušený ročník vynahradil se vším 
všudy. Průvod krojované chasy, který vedli mladší stárci Marek 
Pavlica a Jirka Lukeštík z náměstí Velké Moravy pro staršího stár-
ka Ondřeje Bazalu, zaujal i řidiče, kteří Starým Městem projíždě-
li, a na krátko tak omezili dopravu. Někteří zastavovali a vysedá-
vali ze svých vozů a více než dvě stovky členů krojované chasy si 
fotili. Počasí na hodový víkend vyšlo jako na objednávku a to je 
u venkovních akcí alfa a omega všeho. Z důvodu protiepidemic-
kých opatření se totiž hodová zábava konala venku na náměstí, 
nikoliv ve Společensko - kulturním centru, jak tomu běžně bývá. 

I  se starším stárkem se následně chasa odebrala pro starší 
stárku, kterou letos byla Sara Souček. Již kompletní hodová chasa 
se odebrala před budovu radnice, kde starostu Kamila Psotku po-
žádala o povolení hodů. Ten jí i s celou městskou radou povolení 
udělil a celý průvod se mohl vydat na náměstí Velké Moravy, kde 
se letos konala hodová zábava už od 16 hodin. Sobotní odpoledne 
i večer patřil v tom týdnu, kdy se konaly hody, k těm teplejším, 
proto si návštěvníci venkovní akci pochvalovali. „Po všech letech, 
kdy se konala hodová zábava uvnitř, to byla příjemná změna. 
Bylo tím vyhověno epidemickým požadavkům a zábava se mohla 
uskutečnit. Podle toho, jak se všichni bavili, si myslím, že se celý 
večer vydařil na výbornou,“ řekla starosta Kamil Psotka.

Hody měly pokračování i následující den. V deset hodin se 
v kostele Svatého Ducha konala hodová mše, kde otec Suchomel 
požehnal starším stárkům hodové právo, ale i  přinesené víno 
a koláč. Návštěvníkům mše poté chasa předvedla hodové taneč-
ky, aby se následně vydala na obchůzku Starým Městem. Během 
ní měla chasa několik zastávek na občerstvení, zejména u rodičů 

folkloristů, nevynechala ale ani dům starosty Kamila Psotky nebo 
místostarosty Martina Zábranského. O půl třetí odpoledne již če-
kalo na průvod zaplněné náměstí Velké Moravy. Po vystoupení 
dětí z Dolinečky došel na řadu zlatý hřeb hodového odpoledne. 
Na jevišti vystoupil Vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten při 
svém vystoupení jasně ukázal, proč se právem řadí mezi absolutní 
špičku tanečních souborů v České republice. 

Kolem osmnácté hodiny se mohly prohlásit staroměstské 
hody za ukončené. Všichni účinkující si zaslouží veliké díky za 
celovíkendové veselí.

Text a foto: Aleš Korvas

MICHALSKÉ SLAVNOSTI ROZZÁŘILY STARÉ MĚSTO
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Knihu o Starém Městě u příležitosti 700 let od první písemné 
zmínky o Starém Městě představil ve čtvrtek 30. září 2021 staros-
ta Starého Města Kamil Psotka společně s jejím tvůrcem Lukášem 
Čoupkem ve společenském sále pod kostelem Svatého Ducha na 
náměstí Velké Moravy.

Slavnostnímu představení nové knihy mapující historii města 
od počátku po současnost přihlíželo několik desítek návštěvníků.

„V  knize je popsána nejen dávná i  mladší historie, ale také 
současnost, spolkový život ve městě nebo podnikatelské prostře-
dí. Celá kniha je protkána množstvím historických, ale i aktuál-

ních fotografií ze života ve Starém Městě,“ řekl autor knihy Lukáš 
Čoupek.

Slavnostní odpoledne bylo spojeno ještě s dalšími dvěma pří-
ležitostmi. Prvním z nich byla vernisáž prací studentů výtvarné-
ho oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočky ve 
Starém Městě, jejichž výtvory budou zdobit kalendář vydávaný 
městem Staré Město na následující rok. 

Druhou akcí, která se u  této slavnostní příležitosti konala, 
bylo představení starších i mladších stárků letošních hodů.

Text a foto: Aleš Korvas

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY O STARÉM MĚSTĚ

Složením slibu zastupitele města Starého Města se stal v pon-
dělí 27. září 2021 novým členem zastupitelstva města za ODS Pa-
vel Bartošík. Ten v křesle zastupitele nahradil Vratislava Brokla, 
který se vzdal postu zastupitele města. Po složení slibu a převzetí 
osvědčení zastupitele se rovnou ujal funkce a zúčastnil se 18. řád-
ného zasedání zastupitelstva města.

Text a foto: Aleš Korvas

NOVÝ ZASTUPITEL 
ZA ODS SLOŽIL SLIB

vstupné dobrovolné

PO STOPÁCH SV. MARTINA 
A ZA VŮNÍ PERNÍČKŮ

Podvečerní stezka pro všechny zvídavé 
a odvážné - odměna na závěr! :-)

12. 11. 2021 
začátek od 16.30 - do 17.15 h

na CEV ŽABKA (pod čapím hnízdem)
Vchod z ulice Krátká, Staré Město

vstupné dobrovolné

Baterky, lampičky nebo lucerničky s sebou!!!

SVČ Klubko Staré Město a Event centrum Staré Město pořádají

www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm
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Několik tisícovek diváků přivítaly letošní Slavnos-
ti vína a  otevřených památek v  Uherském Hradišti, 
které se uskutečnily 10. - 12. září 2021. Přehlídka kro-
jů Uherskohradišťska láká každoročně návštěvníky 
z celé republiky, kteří si mohou prohlédnout průvod 
krojované chasy z  jednotlivých obcí za doprovodu 
jejich lokálních folklorních souborů. Celá masa růz-
ných krojů začala svoji pouť již tradičně u  zimního 
stadionu a  pokračovala městem až na Masarykovo 
náměstí. 

Své početné zastoupení mělo také Staré Město. 
Po příchodu na náměstí se přesunuli folkloristé na 
náměstí Pod starou radnici, kde bývá již několik let 
základna regionu Staroměstsko, tedy nejen Starého 
Města, ale i okolních obcí. Tam se diváky zaplněnému 
náměstí představilo několik dechových hudebních 
těles, folklorních souborů, a to jak dětských, tak i do-
spělých. Celou sobotu, kdy se konal hlavní program, 
bylo teplé a slunečné počasí, diváci se mohli osvěžit 
jak všudypřítomným vínem, tak i točeným pivem.

Ani letos se neobešly slavnosti vína bez opatření proti korona-
viru. Před vstupem do uzavřených prostor, mezi které se počítalo 
i  náměstí, kde se konal program regionu Staroměstsko, se mu-
seli návštěvníci prokázat platným očkováním nebo potvrzením 
o prodělání nemoci v uplynulých 6 měsících.

Celý proces byl po organizační stránce zvládnutý a  i  přes 
drobné fronty nevznikly před vstupem na náměstíčko žádné větší 
problémy.

Již tradiční třešničkou na dortu bylo společné pěvecké vystou-

pení starostů mikroregionu Staroměstsko, které doplnil i starosta 
Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Letos se ke zpěvu připojil 
také předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Radek Vondráček, který se na slavnosti přijel podívat.

Hlavním bodem programu na Masarykově náměstí bylo letos 
vystoupení staroměstského FS Dolina. Na pódiu se postupně vy-
střídali téměř všichni aktivní členové souboru, který patří v rámci 
Uherskohradišťska mezi nejlepší folklorní soubory, nechyběli ale 
ani Staroměští mládenci. To ocenilo také obecenstvo zaplněného 
náměstí, které vystupující mnohokrát odměnilo potleskem.

Text a foto: Aleš Korvas

SLAVNOSTI VÍNA PŘILÁKALY TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
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Baraňák a vedlejší Havaj neboli chovné rybníky vedle želez-
ničního mostu u řeky Moravy, jsou dva z chovných rybníků sta-
roměstských rybářů. Na jaře do nich nasadí malé kapry a amu-
ry a na podzim je vyloví, aby jejich obsádkou oživili jiné revíry 
v katastru Starého Města. Jinak tomu nebylo ani letos a v sobotu 
9. října 2021 se před sedmou hodinou ranní sešla více než desít-
ka rybářů na břehu rybníků. Ty se začaly vypouštět již o tři dny 
dříve a  pod nepřetržitým dohledem rybářské stráže. Předseda 
staroměstských rybářů Aleš Hřib rozdal úkoly a výlov mohl začít.

Natažená síť se postupně stahovala až k výpusti, kde již čekali 
další rybáři s přepravkami. V nich ryby přenášeli ke třídícím ká-
dím, ve kterých byly ryby děleny na větší a menší kusy. Po zvážení 
byly ryby ihned rozvezeny do několika revírů. 

„Výlov je zakončením celoroční práce rybářů, kdy se rybí 
osádka musí chodit krmit a starat se o kvalitu vody. Výlov na Ba-
raňáku a Havaji bývá co do množství každý rok více méně stej-
ný, kdy během dne vylovíme okolo 2800 kg kapra, 400 kg amura 
a několika stovek kilogramů dalších ryb,“ uvedl předseda staro-
městských rybářů Aleš Hřib.

Text a foto: Aleš Korvas

V  rámci oslav bude škola od 9:00 do 15:00 otevřena pro bývalé kolegy, absolventy, rodiče současných žáků i  širokou veřej-
nost. V průběhu dne bude možno navštívit školu, prohlédnout si učebny a ostatní prostory. Těšit se můžete také na chemické pokusy, 
pěvecká vystoupení, degustaci školního piva, degustaci vín, výstavu fotografií, vernisáž výtvarných prací žáků naší školy a další do-
provodný program.  Občerstvení zajištěno.

                                                           Na setkání se těší zaměstnanci a žáci Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město 

RYBÁŘI ZAČALI S VÝLOVEM
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NA ADVENTNÍ TÉMA ...
18. 11. 2021│9 – 11 h│CEV ŽABKA

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

STARÉ MĚSTO

Přátelské setkání s možnos výroby adventního věnce či lampičky.
Nechcete tvořit, nevadí, přijďte posedět a popovídat si.
S sebou: přezůvky, malá sklenice od zavařeniny, vlastní korpus 

na věnec, příspěvek 50 Kč v případě využi materiálu na výzdobu věnce.
(Cena je dotovaná městem Staré Město, v případě že si přinesete 

vlastní výzdobu nebo nebudete tvořit 
je toto setkání pro seniory ZDARMA)

Přihlašování do 15. 10. 2021 (telefonicky, e-mailem): Jana Březinová│725 502 297│ sport@klubkosm.cz

KLUB SENIORŮ STARÉ MĚSTO

Vchod z ulice Krátká, (pod čapím hnízdem)

.

 

Otevíráme pro vás novou pohřební službu v Uherském Hradišti.  
 

Najdete nás na Otakarova 81, 686 01 Uherské Hradiště. 
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A  nejen ony! Spousta dětí, rodičů a  přátel naší KMŠ se po 
roční pauze sešli 5. 10. na školní zahradě, aby spolu poděkovali 
za úrodu, dary přírody a  30 let trvání naší školky na slavnosti 
„Díkůvzdání“.

Děti si za pomoci pedagogického sboru připravily krátké pás-
mo písní a výzdobu z dýní a přírodnin, maminky napekly spousty 
dobrot na „Stůl hojnosti“, který požehnal pan farář o. Miroslav 
Suchomel, a s přáním a žehnáním všeho dobrého školce, rodičům 
i dětem slavnost mohla začít...

Bylo úžasné pozorovat, jak se nikomu nechtělo opustit nád-
hernou přátelskou atmosféru. Co si můžeme k třicetinám KMŠ 
přát víc... Kéž je místem dalších takových šťastných chvil a setká-
ní a dětem a rodičům ať se u nás líbí..

Text a foto: KMŠ  Alena  Valešová

DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ

V úterý 21. září jely předškolní děti z Beruškové školky na vý-
stavu perníku. V expozici perníkové dílny se seznámily s historií 
i současností perníku na Velehradu a jeho okolí. Viděly i díla ře-
meslníků z celé České republiky a Slovenska. Na závěr si s pomocí 
paní perníkářky vyrobily svůj vlastní perníček, ze kterého měly 
velkou radost. Díky hezkému počasí se výlet vydařil.

Text a foto: MŠ Rastislavova

VELEHRADSKÝ PERNÍK
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MODLITBY 
ZA NAŠE  ZEMŘELÉ!

VE DNECH OD 25. 10. DO 8. 11. 2021 JE MOŽNO PO SPL-
NĚNÍ TŘÍ OBVYKLÝCH PODMÍNEK ZÍSKAT DENNĚ PLNO-
MOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

PONDĚLÍ 1. LISTOPADU odpoledne
ÚTERÝ 2. LISTOPADU po celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření – zpověď, 
možnost přijmout během těchto dní svaté přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kos-
tela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry. 

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ:

NEDĚLE 
31. ŘÍJNA 

2021
 (SV.MICHAEL)

MŠE SVATÁ
V 18:00 HODIN

U SV.
MICHAELA, 
PO VEČERNÍ 

MŠI  
SVĚTELNÝ 
PRŮVOD 

NA HŘBITOV 
A POBOŽNOST 
NA HŘBITOVĚ

PŘEDE MŠÍ SVATOU 
JE MOŽNO SI 

ZAKOUPIT SVÍCE, 
KTERÉ BUDEME 
POUŽÍVAT PŘI 

PRŮVODU 
A KTERÉ POTOM 

MŮŽETE DÁT 
NA HROB SVÝCH 

DRAHÝCH
ZEMŘELÝCH!
Nezapomeňte 
si s sebou vzít 

kancionál!

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE,
A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ!

Od neděle 31. 10. tj. od večerní mše svaté v 18 hodin až do 
soboty 6. 11. do ranní mše svaté v 7 hodin, budou bohoslužby 
probíhat v kostele sv. Michaela. Od soboty 6. 11. 2021, tj. večerní 
mše svaté v 18 hodin, pouze v kostele Svatého Ducha.

MÁTE STRACH ZE SMRTI?
„Máte strach ze smrti?“ Tato otázka Matku Terezu překvapi-

la… A pak se rozesmála. „Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít zname-
ná vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým 
drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře na-
jdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v  tomto životě snažila 
dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit 
a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou ma-
minku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umíra-
jící, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě 
postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi 
byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, praví Ježíš. (Bible 

Jan 11,25)

SVATÝ JOSEFE, 
PATRONE ŠŤASTNÉ SMRTI!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit. A je těžké 
brát to zcela vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží. Vím to, a pro-
to Tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v  hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí 
umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědo-
mím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze 
smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. 
Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit 
a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen 
svátostí nemocných a  darem Eucharistie. Kéž umírám s  čistým 
svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci.

Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármut-
kem a bolestí. Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upev-
ní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží 
milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuště-
ní všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti 
a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe.

Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzá-
jemná láska smrtí nekončí, ale v Tvém království se stane láskou 
dokonalou.

Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému 
prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí 
a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě.

Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči 
Tvého milosrdenství! Amen.

Ano, Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopřej 
mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té 
chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.

Z NÁVŠTĚVY PAPEŽE FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

Foto: František Ingr. Člověk a víra
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Jezdecký spolek a spolek přátel koní Staré Město byl oficiálně 
zapsán dne 30. 6. 2020, nicméně jeho aktivity z oblasti jezdecké-
ho sportu a především chovu koní sahají již dávno do minulos-
ti. Členové, respektive členky spolku, jsou aktivními závodními 
jezdkyněmi v parkurovém skákání. Během závodní sezóny, která 
zpravidla trvá od jara do podzimu, se pravidelně účastní parku-
rových závodů ve Zlínské a Severomoravské oblasti České jezdec-
ké federace. 

Jednou z jezdkyň spolku je Mgr. Veronika Kočířová, která jez-
dí na koni moravského patriota a chovatele koní pana Františka 
Juřičky, pro kterého jsou koně celoživotní vášeň. Jeho hlavním 
cílem je zachovat plemeno moravského teplokrevníka, které zde 
máme jako dědictví otců a je v dnešní době vytlačováno přede-
vším moderními západními plemeny koní. 

Veronika sedlá koně jménem Rachel. Jedná se o  šestiletou 
klisnu moravského teplokrevníka a v letošním roce se účastnily 
prvních oficiálních parkurových soutěží, kde společně nabíra-
jí zkušenosti, což bylo i  jejich cílem. V příští závodní sezóně se 
chtějí kromě parkuru věnovat i drezuře a dále se zdokonalovat. 
Klisna Rachel se účastní i chovatelských výstav, které jsou pořá-
dány Svazem chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka.

Díky veleúspěšným výsledkům je ale především nutné zmínit 
další závodnici Jezdeckého spolku a  tou je Eva Horáková. Tuto 
velmi sympatickou jezdkyni můžou občané Starého Města znát 
a potkávat na všemi oblíbené Staroměstské farmě, kde se již řadu 
let velmi svědomitě stará o veškěrou zvířenu od hus až po vel-
bloudy a taktéž o celý chod farmy, který je za každého ročního 
období a počasí velmi náročný. 

Eva se svou devítiletou klisnou Grace, která je plemenem čes-
kého teplokrevníka, tvoří dvojici již šestým rokem. Velmi aktivně 
se věnují parkurovému sportu a hlavně navštěvují závody ve Zlín-
ské a Severomorovaské oblasti ČJF. V loňském roce se jim poda-
řilo, díky úspěšné kvalifikaci, podívat i do vzdálenějších končnin. 
Na celorepublikovém finále Paragan Jump Tour v Hradištku ne-
daleko Prahy vyskákaly krásné a veleúspěšné třetí místo. Letošní 
povedenou sezónu zakončily krásným třetím a  pátým místem 
v Polkovicích. Za těmito velkými úspěchy stojí ale spousta dřiny, 
tréninků a hlavně podpora rodiny, přátel a velké výpomoci Fran-
tiška Juřičky. 

Eva s  Veronikou vyjadřují velký dík také Michalu Ryškovi, 
který jim momentálně umožňuje trénovat na jízdárně v  areálu 
bývalého družstva Dolina ve Starém Městě. 

Za zmínku ovšem stojí i  to, že Eva byla majitelkou bělouše 
Nikara, který honosně reprezentoval na jízdách králů a v posled-
ních letech s jezdcem a členem spolku Martinem Řimákem před-
stavoval dvojici sv. Martina na svatomartinských slavnostech dne 
11. 11. Nikar již nyní ale skotačí a vymýšlí lumpárny a rošťárny 
v koňském nebi.

V rámci Jezdeckého spolku se snažíme navázat na předchozí 
práci našich moudrých a starších kolegů, a s jejich pomocí tak po-
kračovat v chovu moravského teplokrevníka. To potvrzuje i fakt, 
že se koni Viktoria, majitele Martina Řimáka, narodilo zjara le-
tošního roku hříbě moravského teplokrevníka. Kobylka dostala 
jméno Velká Morava a každným dnem potvrzuje to, jaké pleme-
no zastupuje. Tito dlouhověcí koně se vyznačují pevnou tělesnou 
konstitucí, dobrou krmitelností a  pevným zdravím. Je možné 
je využít jak do skokových soutěží, tak i  do drezury i  jako ko-
čárového koně. Univerzálnost těchto velmi chytrých, zvídavých 
a přátelských koní je opravdu rozmanitá. Jedná se o staré pleme-
no pocházející z Evropy, chované na území dřívějšího Rakouska 
– Uherska. Je dost možné, že zrovna právě tito koně hnali Turky 
z Vídně nebo v zápřeží s kočárem vozili po lesích pány z Buchlo-
va. 

Cílem spolku do dalších let je ale především celková podpora 
jezdeckého sportu ve Starém Městě a jeho propagace jak na území 
našeho města, tak i za jeho hranicemi  a společně s tím i úspěšná 
reprezentace města. Naší vizí je, aby v rámci spolku vznikl silný 
jezdecký klub, který bude časem napomáhat s výchovou dalších 
mladých, úspěšných jezdců a  stejně tak bude podporovat chov 
plemene moravského teplokrevníka a usilovat o zachování toho-
to, „našeho moravského“, historického plemene na našem území. 
K tomu všemu je ale zapotřebí stabilní a pevné zázemí. Jako Jez-
decký spolek a spolek přátel koní Staré Město pevně veříme, že se 
ve vzájemné komunikaci a spolupráci s městem Staré Město v bu-
doucích letech podaří toto zázemí zbudovat a umožnit tak nejen 
občanům města poznat tento nádherný „koníček“ blíže. 

Kdo z nás totiž v dřívějších letech „nelétál za koňama s vo-
zem“, který občas naším městem projel?

Text: Martin Řimák, 
předseda Jezdeckého spolku a spolku přátel koní Staré Město, 

Foto: Zenon Kisza a Lenka Šilhová

JEZDCI JEZDECKÉHO SPOLKU ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJÍ 
STARÉ MĚSTO I NA CELOREPUBLIKOVÉ ÚROVNI

Jezdecký spolekSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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HUSÍ HODY A KOŠT
MLADÝCH VÍN

Město Staré Město a kulturní komise 
vás zvou na Svatomartinskou slavnost

PROGRAM:
15.00 h košt mladých vín
16.00 h příjezd sv. Martina na bílém koni
16.15 h žehnání svatomartinských vín 
 a pokrmů a košt svatomartinských vín
16.30 h ohňová show skupiny Memento Mori
 a projížďky v kočáru kolem náměstí 
 Velké Moravy, svatomartinské menu  
 (objednávka  předem v IC) 
22.00 h ukončení prodeje svatomartinských
 vín a pochutin

Jezuitský sklep a polyfunkční sál kostela Sv. Ducha 
na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

Čtvrtek
11. 11. 2021
16.00 hod. 

K poslechu, zpěvu i tanci bude hrát

CM Bálešáci

SVATOMARTINSKÁ
SLAVNOST
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KLUBKIÁDA PRVŇÁČKŮ
Centrum volného času Starého Města Klubko na své útulné 

podzimně nastrojené zahradě připravilo pro žáky prvních tříd 
zábavné dopoledne, tzv. Klubkiádu, která se nesla sice v  duchu 
tradic olympijských her, ale náplní byly zcela netradiční sportov-
ně-zábavné soutěžní disciplíny, ve kterých se utkalo 65 prvňáčků.

Na stupních vítězů se umístila tato děvčata: 3. místo: Terezie 
Psotková, Magdaléna Gášková a  Stela Adamíková, 2. místo – 
Aneta Tomášová, 1. místo – Adéla Klvaňová.

V kategorii chlapců 3. místo získal Patrik a Albert Sadílkovi, 
2. místo obsadil Patrik Kavalec a 1. místo Martin Pospíšil.

Gratulujeme vítězům i všem účastníkům, kteří mohli strávit 
příjemné dopoledne v pohybu a na čerstvém vzduchu se svými 
novými kamarády. Za organizaci této akce patří velké poděkování 
pracovnicím Klubka.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
S E-TWINNINGEM!

Do našeho prvního e-Twinningového projektu jsme se zapo-
jili v rámci Evropského dne jazyků. Hlavním cílem tohoto dne je 
oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a povzbuzení lidí ke studiu 
cizích jazyků. Proto jsem byla velmi potěšena, že se do projek-
tu celkem zapojilo neuvěřitelných 30 evropských škol ze 16 zemí 
(Rumunsko, Nizozemí, Polsko, Řecko, Itálie, Belgie, Moldávie, 
Litva, Gruzie, Francie, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvat-

sko (ostrov Hvar), Turecko a Mayotte).
Všechny partnerské školy si navzájem vyrobí a  vymění po-

hlednice s textem v mateřském jazyce. Žáci tak mohou pozorovat 
rozlišnost jazyků, ale také styl písma, který se od našeho často liší 
a žáci si tohoto rozdílu většinou jako první všímají.

Tímto bych ráda poděkovala žákům ze třídy 6. A   
a  6. B, kteří si zaslouží velkou pochvalu za aktivní a  pečli-
vou přípravu při výrobě pohlednic a  nadepisování obálek. 
A teď už nám jen zbývá vyhlížet pošťáka a těšit se na pohledy ze 
všech koutů Evropy.

DEN SE SVATÝM VÁCLAVEM
28. září si užíváme, děti nejdou do školy a  rodiče zůstávají 

doma z práce. Proč tomu tak je, se rozhodly zjistit děti ze 4. roč-
níku.

Tento den slavíme Den české státnosti – státní svátek, který 
nám připomíná svatého Václava. Proto jsme v pondělní dopoled-
ne strávili ve společnosti tohoto knížete. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí o jeho životě, rodině, poslechli si Svatováclavský 
chorál a nakonec jsme si vyrobili Svatováclavskou korunu.

Den jsme si velmi užili a už se těšíme na další významné osob-
nosti naší historie.

MATEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Dne 21. – 22. září se třídy VII. D a IX. D sešly před školou, 

aby společně vyjely na dvoudenní matematické soustředění do 
hotelu Háj v Nové Lhotě. Společně s námi jely i paní učitelky Fry-
drychovská, Kardosová, Kučová a Slančíková.  Po příjezdu jsme 
se ubytovali a měli čas na svačinku, než jsme se pustili do první 
aktivity. Byla vymyšlená tak, abychom se poznali s druhou třídou 
– ke každému deváťákovi byl přiřazen jeden sedmák a společně 
řešili pracovní listy, kde bylo zapotřebí obou hlav.

Odpoledne nás čekaly další aktivity, ve kterých jsme se  
v každé třídě rozdělili na dvě skupinky. Zahráli jsme si ve dvoji-
cích paměťovou matematickou hru, samostatně si započítali pár 
logických úloh, hráli hru s kostkou a Matematico.

Následovala procházka přírodou, večeře v podobě chutné piz-
zy, osobní volno a večer jsme se pustili do kreativní hry se špage-
tami a marshmallow, každý musel přiložit ruku k dílu. Na závěr 
bylo vyhodnocení, předání odměn a diplomů.

Druhý den po snídani nás čekala „kupka otázek“, pak balení. 
Po něm byl na řadě pro deváťáky matematicko-chemicko-fyzi-
kální Scrabble, pro sedmáky nákupní košík. Po obědě a poledním 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA



klidu Blokus, Digit, Logeo a matematické Člověče, nezlob se.
Už nás čekalo jen předání diplomů a  odměn za tento den 

a cesta domů, která rychle utekla.
Myslím, že matematické soustředění jsme si všichni velice 

užili a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat.

OLYMPIJSKÝ DEN 4. ROČNÍKU
V úterý 21. 9. 2021 proběhl již tradiční Olympijský den 4. roč-

níku. Žáci soupeřili ve čtyřech disciplínách: běh přes překážky, 
člunkový běh, hod míčkem a skok z místa. Na závěr bylo vybrá-
no 6 zdatných běžců z každé třídy a ti běželi štafetu. Přestože se 
všechny děti snažily a rozhodně se nevzdávaly bez boje, na pomy-
slné stupně mohou dosáhnout jen někteří.

Absolutními vítězi Olympijského dne 4. roční-
ku se stali Zuzana Rösslerová 4.B a  David Sadílek 4.A. 
Vítězům gratulujeme a všem tleskáme za snahu a podané spor-
tovní výkony.

OLYMPIJSKÝ DEN 
ANEB KLUBKIÁDA 2. TŘÍD

V úterý 21. 9. se konalo velké sportovní setkání žáků druhých 
ročníků s cílem poměřit si svou fyzickou zdatnost, sílu a vytrva-
lost. Zahájili jsme slavnostně olympijským ohněm ztvárněným 
ve formě olympijské pochodně z  barevných fáborků. Zazněla 
fanfára a mohlo se začít. Malí sportovci se rozdělili do družstev 
na venkovních sportovištích a soutěžili v šesti disciplínách: hodu 
oštěpem, skoku do dálky, běhu krátkém i dlouhém, střelbě z pis-
tole a pro žáky i v úplně nové disciplíně hodu obří šipkou do kru-

hového terče na zemi.
Vítězům blahopřejeme a všem závodícím děkujeme za jejich 

sportovní nadšení a dodržování zásad chování fair play.

OLYMPIJSKÁ KLUBKIÁDA 3. TŘÍD
Stalo se už tradicí, že počátkem září se zúčastňují všichni 

žáci ,,Olympijské klubkiády“. V tradičních i netradičních disciplí-
nách soutěžilo tentokrát 28 dívek a 20 chlapců. Počasí nám přálo 
a výkony dětí byly vynikající…Ale nakonec obdrželi medaile jen 
3 chlapci a 3 děvčata:

 1.místo : Kalinová T.                       Tesař L.
2.místo : Dobešová E.                    Maňásek A.
3.místo : Kaštánková Š.                 Čech M.
Všem soutěžícím gratulujeme za snahu!

POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO
 

Ve dnech 2. 9. a  3. 9. 2021 se žáci 6. ročníků zúčastnili školní akce 
Poznáváme Staré Město. Děti se podle tříd rozdělily do různých 
týmů, na červené, bílé, žluté a modré. Směr cesty jim pomáhaly 
určovat šifry, které třídy získávaly na jednotlivých stanovištích. 
Nejprve ale bylo nutné na daných místech splnit různé úkoly.

Během krásného, slunného dopoledne děti poznaly hlavní 
dominanty Starého Města, jako jsou Památník Velké Moravy, 
Staroměstská knihovna a  jiné. Odpočinout si a  stmelit kolektiv 
mohly i na dětském hřišti. Poslední šifra jednotlivé třídy zavedla 
do školní jídelny, kde na děti čekalo sladké překvapení.

ŠKOLNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU
V  pátek 10. září 2021 se v  prostorách Kunovské-

ho lesa uskutečnil, po vynucené roční „covidové pau-
ze“, již tradiční přespolní běh žáků  druhého stupně pod 
názvem Olympijský běh Kunovským lesem.  První se na 
start závodu postavili mladší žákyně a  žáci. První na lesní  
(i blátivou) trať o délce 1600 metrů vyběhly žákyně 6. ročníku, po 
nich běželi žáci 6. ročníku, následovaly žákyně 7. ročníku a mlad-
ší kategorii uzavřeli žáci 7. ročníku. Napětí před startem bylo ve-
liké. Zvláště pro ty, kteří ještě tento závod neznali. Vítězové jed-
notlivých běhů (Dosedělová Adéla 6.E, Otáhal Jan 6.C, Balíčková 
Agáta 7.C a Mrkvica Dominik 7.D) se mohli těšit z krásné ceny 
v podobě reprosoustavy ke svým domácím počítačům, na dru-
hém a třetím místě brali závodníci drobné ceny, diplom a všichni 
samozřejmě sladkou odměnu. 

Po mladší kategorii se postavili na start starší žáci a žákyně. 
Tato kategorie začala závodem dívek 8. ročníku. Vítězkou se stala 
Michaela Mazůrková z 8.D. Po dívkách vybíhali na trať naši klu-
ci 8. ročníku. Vítězství si nenechal ujít Marek Fikes z 8.D. Poté 
vyrazili na trať žákyně a žáci 9. ročníku. Závod nejstarších dívek 
ovládla a všechny své soupeřky nechala za zády, možná trochu ne-
čekaně, Eliška Hladíková z 9.C.  Nejprestižnější závod nejstarších 
chlapců se stal kořistí bratrské dvojice Michael a Martin Pfeifrovi 
z 9.B, kdy jako první proběhl cílem o chloupek rychlejší Michael.

Opět vyhráli všichni, kteří v pořádku doběhli do cíle a tohoto 
našeho tradičního závodu se zúčastnili. Letos to bylo celkem 335 
účastníků, zase o něco více než minule. Těm nejrychlejším ještě 
jednou gratulujeme a budeme se společně snažit podat co nejlepší 
výkon na okresním kole přespolního běhu v Uherském Ostrohu.

Text a foto: ZŠ Staré Město

Základní škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY

15

http://www.zsstmesto.cz/wp-content/uploads/2021/09/20210902_105439-scaled.jpg


16

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 18. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  konaného dne 27.09.2021 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) rezignaci pana Mgr. Vratislava Brokla 
na mandát člena Zastupitelstva města Staré Měs-
to ke dni 27.08.2021.
rezignaci na pozici náhradníků zastupitele města 
Staré Město pana Romana Valenty a paní Sylvy 
Janíkové ke dni 27.08.2021.
složení slibu panem Ing. Pavlem Bartošíkem, čle-
nem Zastupitelstva města Staré Město.

K bodu 4) zprávu o činnosti rady města za uply-
nulé období.

K bodu 5) hospodaření města k 31.08.2021.

K bodu 6)

6.1 rozpočtové opatření č. 4/2021:
zvýšení příjmů ze 142 880 tis. Kč na 144 690 tis. 
Kč
zvýšení výdajů ze 161 086 tis. Kč na 161 389 tis. 
Kč
změnu financování ze 18 206 tis. Kč na 16 699 
tis. Kč

II. schvaluje

K bodu 3) program 18. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 3) návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek 
členové: Martina Všetulová
Mgr. David Lukáš
Ing. Robert Staufčík 

[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 3) ověřovatele zápisu: MUDr. Aleš Hřib
Erik Feldvabel 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6)

6.2 rozpočtové opatření č. 5/2021:
zvýšení příjmů ze 144 690 tis. Kč na 147 846 tis. 
Kč
snížení výdajů ze 161 389 tis. Kč na 158 735 tis. 
Kč
změnu financování z 16 699 tis. Kč na 10 889 tis. 
Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]
K bodu 7) navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ: 09487930, o částku 526 tis. Kč na 
pokrytí zvýšených provozních nákladů příspěv-
kové organizace z důvodu provádění mimořád-
ných činností pro město, a to zejména oprav 
komunikací, nátěrů sloupů veřejného osvětlení 
a arboristických prací, se kterými nebylo počítá-
no v rozpočtu PO na rok 2021.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto 
do rozpočtového opatření č. 5/2021 jako změna 
závazného ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní 
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje (položka 5331 Neinvestiční pří-

spěvky zřízeným PO). 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 8) Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 2/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. OZV 
č. 2/2021 ruší Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Staré Město č. 4/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
a to s účinností od 01.01.2022.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1] 

K bodu 9) založení nových termínovaných vkla-
dů v Raiffeisenbank a J&TBank v navrhovaném 
objemu a rozložení od 6 měsíců do 3 let.
[Výsledek hlasování: pro 13 proti 1 zdržel se 1] 

K bodu 10)

10.1 převod majetku a následné uzavření kup-
ní smlouvy na prodej pozemku p. č. 107/16 za-
hrada o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Jezuitská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu *** a paní ***, za cenu 1.000 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH, za účelem rozšíření 
zahrady u rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

10.2 převod majetku a následné uzavření kup-
ní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6373 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1 m2 v lokali-
tě ulice Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 1.000 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů pod stavbou rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

10.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6190/1 
ostat. plocha o výměře 36 m2 v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Pavlu Geitlerovi, Sušice 185, 
IČO 64516784, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů pod stavbou.
[Výsledek hlasování: pro 13 proti 0 zdrželi se 2] 

10.4 převod majetku a následné uzavření 
směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 
6068/93 orná půda, části pozemku p. č. 6068/94 
orná půda, části pozemku p. č. 6068/122 orná 
půda a části pozemku p. č. 6068/123 orná půda 
o celkové výměře cca 165 m2, které jsou ve 
vlastnictví společnosti Retail park Staré Město 
s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1, 
IČO 07418451, za část pozemku p. č. 6064/38 
orná půda o výměře cca 165 m2 ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v lokalitě ulice Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, za účelem vybudování točny nákladních auto-
mobilů pro zásobování obchodní zóny.
Pro účely proúčtování v účetnictví města schvá-
lila cenu pro převod pozemků ve výši 100 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH.
[Výsledek hlasování: pro 13 proti 2 zdržel se 0] 

10.6 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6064/220 
orná půda o výměře 482 m2 v lokalitě ul. Vý-
chodní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 

Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 25, 
686 01 Uh. Hradiště, IČO 46972501, za cenu 
300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (144.600 Kč 
+ DPH), za účelem narovnání hranice pozemku. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 11) v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. b) 
a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění Zadání územního plánu Staré 
Město. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 12) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2021:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2021

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
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 Měs-
to, IČ 62833081 70.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 10.000 Kč
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2021

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
45.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní
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
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 15.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostře-
dí v roce 2021

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 
Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 

U S N E S E N Í
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Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Sta-
ré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hři-
bem, předsedou spolku
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 13) podání žádosti o dotaci Národní 
sportovní agentury na akci Kluziště včetně záze-
mí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě 
v rámci dotačního investičního programu č. 162 
52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 
2024, výzva č. 11/2021 - Regiony 2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 14) uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČO 00567884, a společností Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná 
XVII 3833, Zlín, IČO 27677761, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 15) uzavření smlouvy o společném za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
služby „Dopravní model souměstí Kunovice, 
Staré Město a Uherské Hradiště“ a dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Jed-

notný signální plán souměstí Kunovice, Staré 
Město a Uherské Hradiště“, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. neschvaluje

K bodu 10)

10.5 převod majetku – prodej části pozemku p. 
č. 2442/7 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 
v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní *** a panu 
***, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku – zpevněná plocha před 
výlohami a vstupem do prodejny. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

IV. zrušilo

K bodu 10)
10.6 převod majetku – prodej části pozemku p. 
č. 6064/220 orná půda o výměře 482 m2 v lokali-
tě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Ná-
dražní 25, 686 01 Uh. Hradiště, IČO 46972501, 
za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

(578.400 Kč + DPH), za účelem narovnání hra-
nice pozemku, který byl schválen na 17. zasedá-
ní zastupitelstva města dne 28.06.2021, pod bo-
dem II/8.4. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

V. souhlasí

K bodu 13) se zajištěním vlastních nutných fi-
nančních prostředků na dofinancování akce 
Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu 
Širůch ve Starém Městě v rámci dotačního inves-
tičního programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 – 2024, výzva č. 11/2021 - 
Regiony 2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 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

Vyvěšeno: 30.09.2021
Sejmuto: 18.10.2021

U S N E S E N Í
z 61. schůze Rady města Staré Město, konané dne 30.08.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 59. a 60. schůze rady města.
program 61. schůze rady města.

1.1 ukončení pronájmu bytu č. 17 v domě s pe-
čovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
***, dohodou k 31.07.2021. 

1.2 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 08.10.2015 
– pronájem nebytových prostor na pozemku p. č. 
st. 1539 zast. plocha a nádvoří a části pozemku 
p. č. 240/368 ostat. plocha o celkové výměře 264 
m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Moto sport klu-
bu v AČR, Slavomírova 1101, Staré Město, IČO 
01171844, dohodou k 30.09.2021. 

1.3 záměr na pronájem části ocelokůlny na po-
zemku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 100 
m2 a nebytových prostor na pozemku p. č. st. 
1539 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2 
a části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha o vý-
měře 47 m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
240/467 ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře 90 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Marku 
Nagyovi, Masarykova 6, Kačice, IČO 01715623, 
od 01.10.2021 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a nájemné ve výši 60,50 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, za účelem parko-
vání tahače s návěsem.

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 71/1 
ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Luč-
ní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům paní ***, od 01.10.2021 na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem uží-
vání předzahrádky před svým bytem, s podmín-
kou, že na pozemku nebude vybudována žádná 
stavba s výjimkou oplocení.

1.6 snížení výše nájemného za pronájem sociál-
ních buněk u sportovní haly v areálu Širůch ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
u nájemní smlouvy ze dne 19.11.2008, na 1 Kč/
rok, Karlu Zálešákovi, Štefánikova 791, Uherské 
Hradiště, IČO 68714637 od 01.07.2021.

1.7 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 233/104 ostat. plocha o výměře cca 
175 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8 záměr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6010/42 orná půda o výměře 631 m2 v loka-
litě ulice Zlechovská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.11 záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Li-
dická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného město Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby St. Město, u Baraňáku, Straka, 
smyčka NN“ strpět umístění distribuční sousta-
vy – S180 – kabelové vedení NN, (délka 5 m), 
na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.12 záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Li-
dická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného město Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Hradišťská, Manuf.
food, přel. NN“ strpět umístění distribuční sou-
stavy – kabelové vedení NN (kabel NN – 137 
m); kabelový pilíř; uzemnění, na pozemku p. č. 
4551/4, 4551/5, 4551/51 a 4551/53 v lokalitě uli-
ce Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště. 

1.13 projektovou dokumentaci „Odstranění ob-
jektu č. p. 601 na parc. č. 1712, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště“.

1.14 projektovou dokumentaci „Staré Město - 
úpravy prostranství před radnicí“.

1.15 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Revitalizace ulice Tyršova, Staré Město“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a z důvodu zjištěných skutečností na stavbě po 
odfrézování stávajících živičných vrstev v úseku 
1, které vyžadují dodatečné stavební úpravy.

1.17 uzavření smlouvy o využití obecního sys-
tému odpadového hospodářství a zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení mezi městem Staré 
Město a společností ELEKTROWIN a.s., Mi-
chelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 27257843, 
dle přílohy. 

1.18 uzavření smlouvy o převodu práv a povin-
ností mezi městem Staré Město a společností 
KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 
686 03 Staré Město, IČO 29290589, dle přílohy.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce Úpravy prostran-
ství před radnicí, Staré Město.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Parkovací automaty, 
Staré Město.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce Odstranění objek-
tu č. p. 601, Staré Město.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská 
– demolice objektů s dodavatelem PB SCOM 
s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 
25397087 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 

U S N E S E N Í
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ze zadávací dokumentace.

3.1 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy obce mezi městem Staré Město se sídlem 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 
00567884 a Zlínským krajem se sídlem třída To-
máše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320.

5.2 vnitřní směrnici S 03/2021 pro postup při 
evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.

5.3 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze 
dne 14.12.2020, rozpočtové opatření č. 4/2021:
zvýšení příjmů ze 142 880 tis. Kč na 144 690 tis. 
Kč
zvýšení výdajů ze 161 086 tis. Kč na 161 389 tis. 
Kč 
změnu financování z 18 206 tis. Kč na 16 699 tis. 
Kč

5.5 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu odpisového plánu na rok 2021 
(III. úprava) příspěvkové organizaci Základní 
škola Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 
75022567, z důvodu zařazení nového dlouhodo-
bého majetku – nákup zařízení do školní jídelny.

5.9 přesun finančních prostředků v rámci schvá-
leného rozpočtového ukazatele (na paragrafu 
3113 Základní školy) ve výši 45.000 Kč, a to:
z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 
PO – 45.000 Kč
na položku 6351 Investiční transfery zřízeným 
PO + 45.000 Kč
na základě zplnomocnění rady města uděleným 
zastupitelstvem města v souladu s usnesením 13. 
ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020. Tato částka 
je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 3/2021 
jako přesun v rámci schváleného závazného uka-
zatele na § 3113 Základní školy. Tato částka bude 
převedena do investičního fondu příspěvkové 
organizace za účelem nákupu nového zařízení 
do školní jídelny.

6.2 finanční příspěvek Radioklubu Kunovice, z. 
s., Panská 9, 686 04 Kunovice na podporu pro-
jektu u příležitosti výročí 700 let od první zmín-
ky o Starém Městě ve výši 5.000 Kč.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6373 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 1 m2 v lokalitě ulice Altéře ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod 
stavbou.

1.10 zrušit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/220 orná půda o výměře 
482 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště, 
IČO 46972501, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH (578.400 Kč + DPH), za účelem na-
rovnání hranice pozemku, který byl schválen na 
17. zasedání zastupitelstva města dne 28.04.2021, 
pod bodem II/8.4. 

schválit převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6064/220 orná půda o výměře 482 m2 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS 

a.s., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště, IČO 
46972501, za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH (144.600 Kč + DPH), za účelem narovnání 
hranice pozemku. 

1.16 schválit smlouvu o společném zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu na služby „Do-
pravní model souměstí Kunovice, Staré Město 
a Uherské Hradiště“ a dodavatele veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby „Jednotný signální 
plán souměstí Kunovice, Staré Město a Uherské 
Hradiště“, dle přílohy. 

4.1 schválit nový územní plán Staré Město.

5.8 schválit navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ: 09487930, o částku 526 tis. Kč na 
pokrytí zvýšených provozních nákladů příspěv-
kové organizace z důvodu provádění mimořád-
ných činností pro město, a to zejména oprav 
komunikací, nátěrů sloupů veřejného osvětlení 
a arboristických prací, se kterými nebylo počí-
táno při sestavování rozpočtu PO na rok 2021 
(Plánu nákladů a výdajů). 
Navýšení finančních prostředků bude zahrnuto 
do rozpočtového opatření č. 5/2021 jako změna 
závazného ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní 
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje (položka 5331 Neinvestiční pří-
spěvky zřízeným PO). 

III. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, s přijetím peněžního daru ve výši 4.000 Kč 
pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ:75022567, 
od obce Kostelany nad Moravou, zastoupenou 
Pavlem Dudou, starostou, Kostelany nad Mora-
vou 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291048. 
Dar je určen na pokrytí mzdových nákladů pro 
pracovníka, který odvádí po skončení vyučování 
děti z obce Kostelany nad Moravou na zastávku 
autobusu.

5.6 na základě žádosti Mgr. Moniky Havláskové, 
ředitelky příspěvkové organizace SVČ Klubko, 
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ: 75833328, 
s vyřazením nepotřebného majetku dle přílohy, 
a jeho bezúplatným převodem na příspěvkovou 
organizaci Sportovní a kulturní centrum, Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, 
v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a 8 zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v pozdějším znění.

5.7 na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, ře-
ditele příspěvkové organizace Technické služby 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 09487930, s pořízením dlouhodobé-
ho majetku nad stanovený limit uvedený v čl. VI, 
odst. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
– nákup sekačky na trávu zn. Grasshopper 126V 
se záběrem 132 cm za nabídkovou cenu 220.099 
Kč včetně DPH bez dalšího příslušenství (k na-
bídkové ceně je možné přičíst hodnotu dalších 
nezbytných přídavných zařízení). Nákup DHM 
bude realizován z investičního fondu příspěvko-
vé organizace.

IV. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Úpravy 
prostranství před radnicí, Staré Město tyto do-
davatele: EKOSTAV - STAVBY CZ s.r.o., Sei-
fertova 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, SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bí-
lovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, 
DIČ: CZ25513141.

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky akce Parkovací au-
tomaty, Staré Město tyto dodavatele: ELTODO, 
a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
4, IČ: 452 74 517, DIČ: CZ45274517, Siemens, 
s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 002 
68 577, DIČ: CZ00268577, ČD – Telematika 
a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 614 
59 445, DIČ: CZ61459445, CROSS Zlín, a.s., Ha-
sičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 607 15 286, 
DIČ: CZ60715286. 

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Od-
stranění objektu č. p. 601, Staré Město tyto do-
davatele: MORKUS Morava s.r.o., Lazníky 163, 
75125 Lazníky, IČ: 27848485, DIČ: CZ27848485, 
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 75301 Hranice, 
IČ: 25397087, DIČ: CZ25397087, DEMSTAV 
Group s.r.o., Tř. 1. máje 243, 75301 Hranice, IČ: 
27844935, DIČ: CZ27844935, RYBÁRIK s.r.o., 
Hradišťská 573, 68708 Buchlovice, IČ: 25598643, 
DIČ: CZ25598643, KOVOSTEEL Recycling, 
s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, 
IČ:29290589, DIČ: CZ29290589. 

V. rozhodla

2.4 o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 
751 25 Lazníky, IČ: 27848485 z další účasti v za-
dávacím řízení veřejné zakázky Výstavba infra-
struktury pro RD Velehradská – demolice objek-
tů - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
v otevřeném podlimitním řízení z důvodu, že 
účastník nedoložil v zákonné lhůtě požadované 
dokumenty k vysvětlení/doplnění své nabídky, 
ani nepožádal o prodloužení lhůty.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Výstavba infrastruktury pro RD Vele-
hradská – demolice objektů - veřejná zakázka 
na stavební práce zadávaná v otevřeném pod-
limitním řízení. Vybraný dodavatel PB SCOM 
s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 
25397087 s nabídkovou cenou 8 859 999,50 Kč 
bez DPH, 10 720 599,40 Kč vč. DPH.

VI. vyhlašuje

5.4 výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení v roce 2022 v souladu 
s Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostřed-
ků z Fondu rozvoje bydlení. 
Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2022 je sta-
novena v termínu od 01.10.2021 do 31.01.2022. 

VII. požaduje

1.8 aby odbor správy majetku, investic a ŽP 
prověřil přístup k sousedním pozemkům u po-
zemku p. č. 6010/42 orná půda o výměře 631 m2 
v lokalitě ulice Zlechovská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
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VIII. vzala na vědomí

4.1 Zadání územního plánu Staré Město.

4.2 žádost žadatele pana *** o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona 
na přístřešek pro parkování na par. č. 6044/31 
a 6044/475 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště areál firmy TRADIX.

4.3 žádost žadatele pana *** o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona 
na přístavbu terasy na par. č. 2356 a 2420/39 v k. 
ú. Staré Město – HOTEL SYNOT, Nad Hřištěm 
1891, Staré Město. 

4.4 žádost žadatelky paní *** o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94j stavebního záko-
na na novostavbu RD na par. č. 7386/2, 7386/1 
240/520 a 240/851 v k. ú. Staré Město u Uherské-
ho Hradiště).

4.5 žádost žadatelů pana *** a paní *** o spo-
lečné územní a stavební řízení dle § 94j staveb-
ního zákona na novostavbu řadového rodinné-
ho domu na parc. č. 4729/28 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

4.6 žádost žadatelky paní *** o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona 
na novostavbu řadového rodinného domu na 
parc. č. 4729/29 v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště).

4.7 žádost žadatele Napajedelské stavby, s.r.o., 
IČO: 27253350 Trávník 2111, Staré Město o roz-
hodnutí o změně stavby před jejím dokončením 
dle § 118, § 94j a 94p stavebního zákona na sou-

bor objektů společnosti.

5.1 hospodaření města Staré Město k 30.06.2021.

6.1 rezignaci pana Mgr. Vratislava Brokla na 
mandát člena Zastupitelstva města Staré Město 
ke dni 27.08.2021.
rezignaci na pozici náhradníků zastupitele města 
Staré Město pana Romana Valenty a paní Sylvy 
Janíkové ke dni 27.08.2021

IX. předala

6.1 Osvědčení panu Ing. Pavlu Bartošíkovi 
o tom, že se stal členem Zastupitelstva města 
Staré Město. Osvědčení deklaruje skutečnost, že 
se jmenovaný náhradník stal členem zastupitel-
stva města.

X. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části ocelokůl-
ny na pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha o vý-
měře 100 m2 a nebytových prostor na pozemku 
p. č. st. 1539 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 
m2 a části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha 
o výměře 47 m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/104 ostat. plocha o vý-
měře cca 175 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned 

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6010/42 orná půda o výměře 631 
m2 v lokalitě ulice Zlechovská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne 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, u Baraňáku, 
Straka, smyčka NN“ strpět umístění distribuční 
soustavy – S180 – kabelové vedení NN, (délka 5 
m), na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, na úředních deskách. 
T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene pro oprávněného společnost EG.D, a. s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, 
IČ: 28085400, spočívající v povinnosti povinné-
ho město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Hradišťská, 
Manuf.food, přel. NN“ strpět umístění distribuč-
ní soustavy – kabelové vedení NN (kabel NN – 
137 m); kabelový pilíř; uzemnění, na pozemku 
p. č. 4551/4, 4551/5, 4551/51 a 4551/53 v lokali-
tě ulice Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

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

Vyvěšeno: 06.09.2021
Sejmuto: 23.09.2021

U S N E S E N Í
z 62. schůze Rady města Staré Město, konané dne 15.09.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 61. schůze rady města.
program 62. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 
4502/30 ostat. plocha o výměře 41 m2 v lokalitě 
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.5 svěření dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku dle přílohy k hospodaření dle § 
27 zákona č. 250/2000 Sb. Základní škole, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, Staré Město, Komenského 1720, IČO 
75022567. 

1.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby Parkoviště a změny ceny a termínu pře-
dání díla“.

2.1 uzavření smlouvy o dílo akce Koncepce ko-
munikace Městského úřadu Staré Město s veřej-
ností se zhotovitelem Gatum Advisory s. r. o., 
Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, IČ: 04153499 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.2 uzavření smlouvy o dílo akce Vytvoření 

nových webových stránek města Staré Město se 
zhotovitelem URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 
05 Jalubí, IČ: 04572106 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
2.3 uzavření smlouvy o dílo akce Město Staré 
Město – Elektronická úřední deska s dodavate-
lem emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, 
IČ: 29284414 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5 uzavření příkazní smlouvy na výkon tech-
nického dozoru stavebníka akce Výstavba in-
frastruktury pro RD Velehradská – demolice 
objektů – výkon TDS s dodavatelem Ing. Radim 
Hubáček - RAVI, se sídlem Březolupy 259, 687 
13 Březolupy, IČ: 65316223 v souladu s návrhem 
příkazní smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce Úpravy prostran-
ství před radnicí, Staré Město.

II. neschválila

1.2 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře cca 
100 m2 v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 36 m2 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, Pavlu Geitlerovi, Su-
šice 185, IČO 64516784, za cenu 1.100 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů pod stavbou.

1.4 schválit převod majetku – směnu části po-
zemku p. č. 6068/93 orná půda, části pozem-
ku p. č. 6068/94 orná půda, části pozemku p. 
č. 6068/122 orná půda a části pozemku p. č. 
6068/123 orná půda o celkové výměře 165 m2, 
které jsou ve vlastnictví společnosti Retail park 
Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Měs-
to, Praha 1, IČO 07418451, za část pozemku 
p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 165 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ulice Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem vybudování točny 
nákladních automobilů pro zásobování obchod-
ní zóny.

2.4 schválit podání žádosti o dotaci Národní 
sportovní agentury na akci Kluziště včetně záze-
mí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě 
v rámci dotačního investičního programu č. 162 
52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 
2024, výzva č. 13/2021 – Regiony 2021.

3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
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účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2021 těmto 
spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2021

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu 
a
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného vý-
boru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001 
50.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
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 Měs-
to, IČ 62833081 70.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 10.000 Kč
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2021

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
45.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní
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
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 15.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostře-
dí v roce 2021

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 
Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Sta-
ré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hři-
bem, předsedou spolku

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 5/2021:
zvýšení příjmů ze 144.690 tis. Kč na 147.846 tis. 
Kč
snížení výdajů ze 161.389 tis. Kč na 158.735 tis. 
Kč
změnu financování z 16.699 tis. Kč na 10.889 tis. 
Kč

5.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 2/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Touto 
nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou 
o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství se zruší stávající Obecně 

závazná vyhláška města Staré Město č. 4/2019 
o místním poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, a to s účinností od 
01.01.2022.

5.4 schválit založení nových termínovaných 
vkladů v Raiffeisenbank a J&T Bank v navrho-
vaném objemu a rozložení od 6 měsíců do 3 let 
dle zápisu.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře cca 
100 m2 v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní *** 
a panu ***, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku – zpevněná plo-
cha před výlohami a vstupem do prodejny. 

V. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Koncepce komunikace Městského úřadu 
Staré Město s veřejností – veřejná zakázka malé-
ho rozsahu na služby. Vybraný dodavatel Gatum 
Advisory s. r. o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, 
IČ: 04153499 s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez 
DPH, tj. 114.950 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Vytvoření nových webových stránek měs-
ta Staré Město – veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby. Vybraný dodavatel URBITECH s.r.o., 
Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 s nabíd-
kovou cenou 110.000 Kč bez DPH, tj. 133.100 Kč 
vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Město Staré Město – Elektronická úřed-
ní deska – veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Vybraný dodavatel emam s.r.o., Poříčí 
2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414 s nabíd-
kovou cenou 209.075 Kč bez DPH, tj. 252.980,75 
Kč vč. DPH.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Výstavba infrastruktury pro RD Velehrad-
ská – demolice objektů – výkon TDS - veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby. Vybraný do-
davatel Ing. Radim Hubáček - RAVI, se sídlem 
Březolupy 259, 687 13 Březolupy, IČ: 65316223, 
s nabídkovou cenou 349.000 Kč bez DPH, 
tj. 422.290 Kč včetně DPH.

2.6 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
Úpravy prostranství před radnicí, Staré Město 
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce z důvodů, že pro hodnocení nabídek není 
k dispozici žádná cenová nabídka a není možné 
po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stá-
vajícím výběrovém řízení.

VI. souhlasí

2.4 se zajištěním vlastních nutných finančních 
prostředků na dofinancování akce Kluziště včet-
ně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě v rámci dotačního investičního programu 
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 
2020 – 2024, výzva č. 13/2021 – Regiony 2021.

VII. určila

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Úpravy 
prostranství před radnicí, Staré Město tyto do-

davatele: KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 
03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, 
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497, SV 
– Stav, s.r.o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice, IČ: 
25513672, DIČ: CZ25513672, Vodohospodář-
ské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 
01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, DIČ: 
CZ26229455, TRADIX REALIZACE s.r.o., Huš-
těnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, 
DIČ: CZ29188253, TUFÍR, spol. s r.o., Na Dra-
hách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, DIČ: 
CZ26263718.

VIII. udělila

3.1 Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dob-
rovolných pracovníků v oblasti volnočasových 
aktivit ve Starém Městě v roce 2021:
Ing. Petru Obdržálkovi
p. Janu Junaštíkovi

IX. odvolala

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h a s § 122 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném zně-
ní pana Mgr. Vratislava Brokla z funkce předse-
dy Komise pro územní plán a územní rozvoj.

X. jmenovala

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h a s § 122 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zně-
ní pana Ing. Pavla Bartošíka předsedou Komise 
pro územní plán a územní rozvoj.

XI. vzala na vědomí

1.6 časový plán města Staré Město pro provádě-
ní opatření Programu zlepšování kvality ovzduší 
pro zónu Střední Morava CZ07.

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společ-
né územní a stavební řízení dle § 94j stavební-
ho zákona na novostavbu řadového rodinného 
domu na parc. č. 4729/30 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

4.2 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společ-
né územní a stavební řízení dle § 94j stavebního 
zákona na stavební úpravy, přístavbu a nástavbu 
RD č. p. 1115 ul. Karolíny Světlé na parc. č. 1076, 
240/197 a 240/360 v k. ú. Staré Město u Uherské-
ho Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město k 31.08.2021.

XII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4502/30 ostat. plocha o výměře 41 m2 v lo-
kalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: 
ihned

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



U S N E S E N Í
z 63. schůze Rady města Staré Město, konané dne 04.10.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 62. schůze rady města.
program 63. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem pozemku p. č. 2520/19 
orná půda o výměře 330 m2 v lokalitě ulice Ve-
lehradská (za zahradou rodinného domu) ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem ocelokůlny na pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha o výměře 200 m2 a nebyto-
vých prostor na pozemku p. č. st. 1539 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 217 m2 a části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha o výměře 47 m2, vše v areá-
lu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Školnímu hospodářství, s.r.o., Ve-
lehradská 1469, Staré Město, IČO 26938243, od 
11.10.2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 5,00 Kč/m2 a rok, za 
účelem uskladnění movitého majetku.

1.3 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku p. č. 4502/30 ostat. 
plocha o výměře 41 m2 v lokalitě ul. Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti ARAVER CZ, s.r.o., se sídlem Vlčnov 
č. p. 556, IČ 60713224, od 11.10.2021 na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 60,50 Kč/m2 a rok, za účelem zabezpečení 
přístupu k pronajímaným nemovitostem – po-
zemku p. č. st. 900/2 zast. plocha a nádvoří a po-
zemku p. č. 4502/27 ostat. plocha, které jsou ve 
vlastnictví soukromé osoby.

1.4 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2413/7 zahrada o výměře 631 m2 
a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 
180 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem 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 po-
vinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČO 00567884, v rámci stavby St. Město, u Ba-
raňáku, Straka, smyčka NN“ strpět umístění dis-
tribuční soustavy – S180 – kabelové vedení NN, 
(délka 5 m), na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Ba-
raňáku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dle přílohy. 

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem 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 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, 
Hradišťská, Manuf.food, přel. NN“ strpět umís-
tění distribuční soustavy – kabelové vedení NN 
(kabel NN – 137 m); kabelový pilíř; uzemnění, na 
pozemku p. č. 4551/4, 4551/5, 4551/51 a 4551/53 
v lokalitě ulice Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.8 svěření dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku dle přílohy k hospodaření dle § 
27 zákona č. 250/2000 Sb. Základní škole, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace, Staré Město, Komenského 1720, 
IČO 75022567. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Odstranění objektu č. p. 601, Staré Město s doda-
vatelem PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 
753 01 Hranice, IČ: 25397087 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky Město Staré Město – mapový portál, 
protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na dodávku parko-
vacích automatů a smlouvy o zajištění servisu 
a údržby parkovacích automatů na akci Parkovací 
automaty, Staré Město s dodavatelem Yunex, s.r.o., 
se sídlem Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5, 
IČ: 099 62 638 v souladu s návrhy smluv ze zadá-
vací dokumentace.

5.1 Plán inventur na rok 2021. 

5.2 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
č. D/2133/2021/KUL uzavřenou mezi Zlínským 
krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 
03 Staré Město, IČO: 00567884, kdy se poskytova-
tel dotace (Zlínský kraj) zavazuje poskytnout měs-
tu Staré Město neinvestiční dotaci do výše 60.000 
Kč, současně však maximálně 16,22% celkových 
způsobilých výdajů projektu na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací projektu Velkomoravský 
koncert 2021.

5.3 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze 
dne 14.12.2020, rozpočtové opatření č. 6/2021:
zvýšení příjmů z 147.846 tis. Kč na 147.911 tis. Kč
zvýšení výdajů z 158.735 tis. Kč na 158.970 tis. Kč
změnu financování z 10.889 tis. Kč na 11.059 tis. 
Kč

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 233/104 ostat. plocha o výměře cca 114 
m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 1.000 
Kč + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozemku. 

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 
Hranice, IČ: 25397087 - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel PB 
SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hrani-
ce, IČ: 25397087, s nabídkovou cenou 722.322,67 
Kč bez DPH, 874.010,43 Kč vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky Parkovací 
automaty, Staré Město. Vybraný dodavatel Yunex, 
s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 
5, IČ: 099 62 638. 

IV. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s při-
jetím peněžního daru ve výši 103.950 Kč pro Zá-
kladní školu, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČ:75022567, od obecně 
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, 
v rámci jejího charitativního projektu „OBĚ-
DY PRO DĚTI“. Finanční dar bude použit na 
úhradu stravného ve školní jídelně pro celkem 
22 žáků ve školním roce 2021/2022, a to v obdo-
bí od 05.10.2021 do 31.12.2021 ve výši 33.264 Kč 
a v období od 01.01.2022 do 30.06.2022 ve výši 
70.686 Kč.

V. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele FREE HEN, IČO: 08310670, 
Jaktáře 1794, Uherské Hradiště o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona 
na novostavbu haly kovovýroby na par. č. 1603/3 
a 6071/19 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradi-
ště.

4.2 žádost žadatelky paní *** o společný souhlas 
dle § 96a stavebního zákona na nástavbu, přístav-
bu a stavební úpravy rodinného domu č. p. 950 na 
par. č. 864 a 240/358 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště. 

4.3 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společný 
souhlas dle § 96a stavebního zákona na přístavbu 
a stavební úpravy rodinného domu č. p. 1093 na 
parc. č. 1011, 107/1 a 4546/4 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

4.4 žádost žadatelky paní *** o společný souhlas 
dle § 96a stavebního zákona na novostavbu ro-
dinného domu ul. Velehradská, na parc. č. 3128/4 
a 7392 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

VI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 
2520/19 orná půda o výměře 330 m2 v lokalitě 
ulice Velehradská (za zahradou rodinného domu) 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2413/7 zahrada o výměře 631 
m2 a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda o vý-
měře 180 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

Ing. Kamil Psotka  Mgr. Martin Zábranský
starosta  místostarosta
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 9. listopadu 2021. 

Další noviny vyjdou 26. listopadu 2021.

 

 

 

GASTRO  KUNOVICE 
 

ZÁVODNÍ A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ 
 

Studená a teplá kuchyně 
Z naší závodní 
kuchyně 
dodáváme 
celodenní stravu 
pro firmy, 
podniky, úřady a 
státní instituce, 
školám a 
školkám, ale i 
domácnostem. 
Rozvážíme ve 
vlastních 
jídlonosičích, 
nebo v gastro 
miskách a 
nádobách. 
Vaříme diety 
(bezlepková, 
diabetes, 
bezlaktozová 
apod.) na přání 
strávníků. 
Samozřejmostí 
je  zajištění  
výdeje stravy. 
 
 

 
 
T.K.S.ku, s.r.o. 
Na Drahách 21 
686 04  Kunovice  
IČO: 01848836 
On-line objednávky:  www.tkskunovice-gastro.cz 
e-mail: tksjidelna@seznam.cz           tel: 775 109 932 
 

Každý den nabízíme minimálně deset různých obědů 
včetně vegetariánské stravy, saláty a minutky. Podle 
poptávky také nabízíme týdny specializované kuchyně, 
jako např. dny rybích specialit, vepřových nebo 
zvěřinových. V nabídce převažuje česká kuchyně. Rauty, 
večírky, svatby, narozeniny, tábory, školy v přírodě, 
dodáváme občerstvení na různé festivaly. 

 

 

Nabízíme výbornou domácí stravu, pečeme domácí chléb, 
vaříme knedlíky, koláče, zákusky, vyrábíme domácí 
uzeninu, tlačenku a další masné výrobky. Dodáváme kolena 
a selata na rožeň. 

 

 

 Poděkování staroměstským hasičům

Děkujeme staroměstským hasičům za přípravu oslavy k příle-
žitosti 130 let založení sboru, za bohatý program pro veřejnost 
všech věkových kategorií a výborné pohoštění.
Děkujeme také za jejich dlouholetou pomoc při ochraně života, 
zdraví a majetku nás všech.

MM

LIHOVAR MAREČEK MODRÁ 
Oznamujeme zahájení sezóny pěstitelského  pálení 

2021 od 1. listopadu.
OBJEDNÁVKY přijímáme na tel.: 572 411 861.
Pálíme od 80l kvasu.
Cena za vypálení 1 litru 100% alkoholu je 290 Kč.

Nevidomý masér Karel Lukš
Provádím klasické regenerační a rekondiční masáže v provozov-
ně klub Madis, Kosmova 2169, Staré Město (za Sokolovnou).
Více informací a objednávky na telefonu 605 114 623 a na Face-
booku – Masáže Karel Lukš.               Těším se na vás!

Kotlíkové dotace budou 

Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně starých 
kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení dotace 
tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ 
se základními údaji žadatele a uvedením nového zdroje vytápění. Vyplněním předžádosti získá kraj infor-
mace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí.

Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude podporována 
výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy 
v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních 
objektech. Výměna může být realizována 
od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti.

• tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč

• kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč

• kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč

• domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal 
v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu

• domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících 
starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět 
starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují 
alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou proto 
pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím 
krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým 
poskytne až 95% dotaci na výměnu starého kotle. 
Jsou to:

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 
14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi 
nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné 
využít přes program Nová zelená úsporám.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat 
a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 
1. září 2022, nebude v případě kontroly z úřadů 
finančně sankcionován. Zlínský kraj doposud realizoval 
tři programy výměny zdrojů tepla v domácnostech, 
v rámci kterých bylo realizováno a proplaceno 4 417 
dílčích projektů v celkové výši 496 606 611 Kč.

Stát podpoří domácnosti s nižšímy příjmy

Formulář a veškeré podrobné informace  
najdete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Předžádost můžete podávat od 11. října 2021

kotliky@kr-zlinsky.cz

V kraji se do kotlů investovalo už téměř 
500 milionů korun

Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel 
s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená 
úsporám.

v roce 2022 pokračovat

!

Informační linka: 577 043 411

Vážení spoluobčané,
Zlínský kraj dne 11. 10. 2021 spustil příjem dotazníkových formulářů, tzv. 
„předžádostí“, na nové kotlíkové dotace 2021+. Tento formulář je možné 
vyplnit na stránkách www.kr-zlinsky.cz/kotliky, podrobné informace Vám 
poskytnou naši pracovníci na telefonu 577 043 411.
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