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

PŘEHLED USNESENÍ 
z 1. schůze Rady města Staré Město,  

konané dne 31.10.2022 v kanceláři starosty 

 
 
I. Rada města schválila 
 zápis z 88. schůze rady města 

 

[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1] 

Usnesení bylo přijato. 
 
 program 1. schůze rady města 

 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.1/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
ukončení pronájmu bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 31.10.2022.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.2/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 190 m2 v bytovém domě č. p. 2050, Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
II. Rada města uložila  
odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor 
o výměře 190 m2 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.      T: ihned 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.3/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
nájem části pozemku a následné uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 
3884/4 vodní plocha o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
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Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, IČO 70890013, na dobu určitou – ode dne účinnosti 
smlouvy do dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu 
práva věcného břemene do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let, a nájemné 
ve výši 1.000 Kč/rok, za účelem umístění stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém 
Městě“, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.4/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
záměr na zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884, na právo 
umístění stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“ na části pozemku p. č. 
3884/4 vodní o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, 
s. p., se sídlem Dřevařská 11, Brno, 70890013, dle přílohy. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.5/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
ukončení smlouvy o právu provést stavbu „Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice 
ve Starém Městě“ ze dne 26.01.2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.01.2020 a dodatku č. 2 
ze dne 31.01.2022 a ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemenu pro stavbu „Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém 
Městě“ ze dne 26.01.2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.01.2020 a dodatku č. 2 ze dne 
31.01.2022, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 
Uherské Hradiště, IČO 00291471 a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČO 00567884, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o právu provést stavbu 
„Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“ a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch města Staré Město, náměstí Hrdinů 
100,  Staré Město, IČO 00567884, na právo umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“.  

 
záměr na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bezbariérový chodník Zerzavice 
ve Starém Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca 47 m2, části 
pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o výměře cca 11 m2 a části pozemku p. č. 651/11 ostat. 
plocha o výměře cca 1 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú.  Uherské 
Hradiště, které jsou ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, IČO 00291471. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
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II. Rada města uložila  
odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 
ostat. plocha o výměře cca 47 m2, části pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o výměře 
cca 11 m2 a části pozemku p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře cca 1 m2, vše v lokalitě 
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú.  Uherské Hradiště, které jsou ve vlastnictví města 
Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, IČO 00291471, na úředních 
deskách. T: ihned 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
III. Rada města schválila  
záměr na zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bezbariérový 
chodník Zerzavice ve Starém Městě“ a uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemenu ve prospěch města Staré Město, náměstí Hrdinů 100,  Staré Město, 
IČO 00567884, na právo umístění stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém 
Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca 47 m2, části pozemku p. č. 
651/9 ostat. plocha o výměře cca 11 m2 a části pozemku p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře 
cca 1 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú.  Uherské Hradiště, které jsou 
ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 
IČO 00291471, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10 000 Kč včetně DPH, na dobu 
životnosti stavby bezbariérového chodníku, dle přílohy.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.6/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
záměr na zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení úplatného 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, Tovární, LAMBERT ELEC., sm.VN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení VN, telekomunikační 
síť (kabel VN 40 m, telekomunikační zařízení 40 m),  na pozemku p. č. 2414/1, 2414/10, 
2414/21, 4525/1a 6214/361, vše v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.7/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
záměr na zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy na zřízení úplatného 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, 
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IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Kab.VN371+rozv.VN a  RTU,NEOSTAN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy –  

 na pozemku p. č. 4539/9 - kabelové vedení VN – 78 m, sloup, uzemnění, venkovní 
vedení VN  

 na pozemku p. č. 4539/10 – kabelové vedení VN   
 na pozemku p. č. 6055/3 – kabelové vedení VN   
 na pozemku p. č. 6055/25 – kabelové vedení VN 
 na pozemku p. č. 6055/57 – kabelové vedení VN  

o celkové délce cca 192 m, vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.  
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.8/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 462 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 13,250 
– 13,650“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 4594/3 ost. 
plocha, p. č. 6030/11 orná půda, p. č. 6030/139 orná půda, p. č. 6034/43 vinice, p. č. 
7264/32 ost. plocha, p. č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. plocha a p. č. 7266/41 orná 
půda, ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.9/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 465 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 
15,540“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6008/160 orná 
půda, p. č. 6008/161 orná půda a p. č. 6008/162 orná půda, ve vlastnictví města 
Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
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1.10/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 466 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 
15,550“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6007/5 ost. 
plocha, ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
1.11/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2022–2023. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.12/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch 
ve Starém Městě z důvodu delegace provozování předmětu díla na jiný právní subjekt 
(zřízenou příspěvkovou organizaci), které nebylo v původním znění Smlouvy o dílo zahrnuto.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.13/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci „Pumptrack Staré Město“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.14/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré 
Město“ z důvodu změny ceny díla. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
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Usnesení bylo přijato. 
 
1.15/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
projektovou dokumentaci „Revitalizace ulice Nerudova, Staré Město“. 

 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
1.16/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci „Nová komunikace v ulici Konstantinova - jih, Staré Město“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
1.17/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
provozní řády nově vybudovaných zařízení dětských hřišť a sportovních hřišť: 

 Provozní řád fitness strojů u ZŠ Komenského 1720 

 Provozní řád workoutové sestavy u ZŠ Komenského 1720 

 Provozní řád lezecké stěny GEMO a trampolíny u ZŠ Komenského 1720 

 Provozní řád dětského hřiště dřevěných herních zařízení u ZŠ Komenského 1720 

 Provozní řád dětského hřiště Za Mlýnem sestávající z lanové pyramidy, rotujícího 
prstence a lanovky 

 Provozní řád workoutové sestavy Za Mlýnem 
 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
2.1/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci Sadové úpravy 
areálu Velehradská, Staré Město  
 
II. Rada města určila  
vyzvat tyto dodavatele: GARD&N UH s.r.o., Hradišťská 90, 686 03  Staré Město, IČ: 
26954575, FLORSTYL s.r.o., náměstí Svobody 362, 686 04  Kunovice, IČ: 60731346, 
Zahrada v pohodě.cz s.r.o., Částkov 111, 687 12  Bílovice, IČ: 08950130, KAVYL, spol. s r. 
o., Mohelno 563, 675 75  Mohelno, IČ: 49975358, TONJA s.r.o., Solná cesta 394, 
686 01  Uherské Hradiště – Sady, IČ: 26925893. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
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2.2/1/2022 
 
I. Rada města rozhodla  
o výběru nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Revitalizace 
veřejných ploch u BD č. p. 1468 a 1624, Staré Město – projektová dokumentace. Vybraný 
dodavatel MSS – projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, 
IČO: 26849836, s nabídkovou cenou 288 000,00 Kč bez DPH, 348 480,00 Kč vč. DPH. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města schválila 
uzavření smlouvy o dílo na projekční práce Revitalizace veřejných ploch u BD č. p. 1468 
a 1624, Staré Město – projektová dokumentace s dodavatelem MSS – projekt s.r.o., 
se sídlem Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 26849836 v souladu s návrhem 
smlouvy ze zadávací dokumentace. 
  
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
2.3/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze Praha – komodita elektrická 
energie, centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky. Nákup elektrické energie 
bude za spotové ceny. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.4/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
burzovní dokumentaci k obchodování na komoditní burze Praha – komodita zemní plyn, 
centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na dodávky. Nákup zemního plynu bude 
za spotové ceny. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
3.1/1/2022 
 
I. Rada města rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - Nákup digitálních pomůcek pro ZŠ Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel  Autocont a.s., 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 s nabídkovou cenou 773.000 Kč 
vč. DPH. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
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Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města schválila 
uzavření kupní smlouvy na dodávku - Nákup digitálních pomůcek pro ZŠ Staré Město 
s dodavatelem Autocont a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 v souladu 
s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.1/1/2022 
 
I. Rada města vzala na vědomí 
žádost žadatele pana *** o společné řízení dle § 94 stavebního zákona na novostavbu 
samostatně stojící přízemní garáže včetně nového napojení na místní komunikaci 
na pozemcích parc.č. 1042,240/494 a 240/521 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.   
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4.2/1/2022 
 
I. Rada města vzala na vědomí  
žádost žadatelů paní ***  a pana *** o společný souhlas dle § 96 stavebního zákona 
na novostavbu dvoupodlažního samostatně stojícího rodinného domu s 1 bytovou jednotkou 
včetně zpevněných ploch, napojení na místní komunikaci a přípojek inženýrských sítí 
na pozemcích par.č. 2561/2, 2561/31, 2561/37 a 7316/2 v k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště – ulice Na Kopci.    
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.3/1/2022 
  
I. Rada města vzala na vědomí  
žádost žadatele COLORLAK, a.s., IČO: 49444964, Tovární 1076, Staré Město o společné 
rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona na fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích parc.č. 
17872, 2405, 2406, 2407, 2541 a  470/2 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.4/1/2022  
 
I. Rada města vzala na vědomí  
žádost žadatele Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, Mělnická 133, Byšice 
o společné rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona na fotovoltaickou elektrárnu na objektu 
č.p. 2124, pozemek parc.č. 3054 v  k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4.5/1/2022 
 
I. Rada města schválila 
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ukončení platnosti „Zastavovací studie areálu školního hospodářství“. Pořizovatel územního 
plánu požádá krajský úřad o ukončení platnosti „Zastavovací studie areálu školního 
hospodářství“ v evidenci územně plánovacích činností.   
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
5.1/1/2022 
 
I. Rada města jmenovala  
členy Pracovní skupiny pro posouzení žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu 
s čl. 6, odst. 2) Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
v tomto složení: 
- Ing. Kamil Psotka 

- Ing. Helena Štolhoferová 

- Ing. Markéta Hrušková 

- Marie Hráčková 

- Michaela Holásková 

[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5.2/1/2022 
 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit navýšení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 
(na paragrafu 3113 Základní školy) o 350 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ: 75022567 
na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s navýšením cen elektrické energie a plynu. 
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 7/2022 jako změna závazného 
ukazatele na § 3113 Základní školy.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
5.3/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města a předmětů v operativní 
evidenci dle předloženého návrhu, a to formou částečného odprodeje a fyzické likvidace dle 
zápisu.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.1/1/2022 
 
I. Rada města vydává 
v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb. Jednací řád Rady města Staré Město.  
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[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.2/1/2022 
 
I. Rada města zřizuje 
v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění tyto komise rady města: 
 Komisi pro územní plán a územní rozvoj 
 Sociální komisi 
 Kulturní komisi 
 Komisi pro partnerství měst 
 Redakční radu Staroměstských novin 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
II. Rada města jmenovala 
v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění: 
 
předsedou Komise pro územní plán  
a územní rozvoj     -  Mgr. Vratislava Brokla 
místopředsedou Komise pro územní plán  
a územní rozvoj     -  Ing. Vojtěcha Foltýnka 
členy Komise pro územní plán a územní rozvoj -   Ing. Pavla Bartošíka  

      - Ing. Davida Mišťúrika  
      - Ing. Markétu Sprinzlovou, Ph.D.
      - Ing. Rostislava Mazáče 
      - Jana Žitňanského   
      -  Mgr. Michala Hampalu 
      - Františka Sadílka 
      - Ing. Kamila Psotku  

     - Josefa Maňáka  
 

 
tajemnicí Komise pro územní plán a územní rozvoj - Ing. Helenu Štolhoferovou 
 
 
 
předsedkyní Sociální komise    - Marii Hráčkovou 
místopředsedkyní Sociální komise   - Františku Pavlicovou 
členy Sociální komise     - Pavlínu Hájkovou 
       - Ludmilu Řimákovou 
       - Hanu Januškovou 
       - Františka Černého 
       - MUDr. Zuzanu Psotkovou 
       - Bc. Šárku Železníkovou 
 
tajemnicí Sociální komise    - p. Irenu Martínkovou 
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předsedou Kulturní komise     - Ing. Kamila Psotku 
místopředsedou Kulturní komise   - Erika Feldvabela  
členy Kulturní komise     - Martina Baláže  
       - Pavlu Stuchlou   
       - Bc. Milana Horáka   
       - Josefa Vandu    
       - Pavla Berku, dipl. um.  

 - Mgr. Kateřinu Vránovou  

 - Ing. Jiřího Jelínka 

 - Martina Rozumka  

stálou členkou      - Mgr. Marii Pešlovou 
stálým členem      - Bc. Romana Janíka 
 
tajemnicí Kulturní komise    - Pavlu Dorotíkovou 
  
 
předsedkyní Komise pro partnerství měst  - Mgr. Helenu Hlavačkovou, Ph.D. 
místopředsedou Komise pro partnerství měst - Františka Ingra 
členy Komise pro partnerství měst   - Ing. Ludmilu Jelínkovou  
       - Šárku Jakšíkovou  
       - Mgr. Janu Broklovou  
       -       Ing. Josefa Vaculíka 

   - Mgr. Janu Ferdovou   
-  Bc. Aleše Korvase   

   - Ing. Antonii Řádkovou 
 
tajemnicí Komise pro partnerství měst   - Mgr. Evu Schneiderovou 
 
 
předsedou Redakční rady Staroměstských novin - Veroniku Kaštánkovou 
místopředsedou Redakční rady   - Jana Pleváka, Dis. 
Staroměstských novin  
členy Redakční rady Staroměstských novin  -          Ing. Michala Jakšíka  
       -       Mgr. Davida Lukáše  
       - Ing. Tomáše Dostalíka 
       - Ing. Petra Jarotka  
       - Ing. arch. Lucii Novákovou 
  
tajemníkem Redakční rady Staroměstských novin - Bc. Aleše Korvase 
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6.3/1/2022 
 
I. Rada města schválila  
s účinností od 01.11.2022 odměnu zaměstnanci úřadu za konání svatebních a slavnostních 
obřadů ve výši 600 Kč za jeden obřad, který se koná mimo pracovní dobu zaměstnance 
a ve dnech pracovního volna.  
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s účinností od 01.11.2022 odměnu účinkujícím za vystoupení při svatebních a slavnostních 
obřadech ve výši 600 Kč za jeden obřad.  
 
s účinností od 01.11.2022 příspěvek na úpravu zevnějšku ve výši 1.200 Kč pro zaměstnance 
a vybrané zástupce města v souvislosti s konáním svatebních obřadů a slavnostních obřadů 
města dle zápisu.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Zábranský, v. r.      Ing. Kamil Psotka, v. r. 
starosta        místostarosta 
 


