
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 
ze 4. schůze Rady města Staré Město,  

konané dne 07.12.2022 v kanceláři starosty 

 
 
I. Rada města schválila 
 zápis z 3. schůze rady města 

 

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

Usnesení bylo přijato. 
 

 program 4. schůze rady města 

 

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

Usnesení bylo přijato. 
 
1.1/4/2022 
I. Rada města vzala na vědomí  
žádosti na pronájem rodinného domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 500 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.   
 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města požaduje  
po sociální komisi projednání výše uvedených žádostí a její doporučení na pronájem domu 
č. p. 702 na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří o výměře 500 m2, ul. Jezuitská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. T: nejbližší schůze sociální komise 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.2/4/2022 
I. Rada města schválila 
výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce domu č. p. 644 se stavební parcelou 
351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Moravskému zemskému muzeu,  Zelný trh 6, Brno, IČO 00094862, 
na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023, za účelem technické základny 
staroměstských archeologických výzkumů. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.3/4/2022 
I. Rada města schválila  
pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 6250 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 1.199 m2, p. č. st. 764 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště 
o výměře 158 m2, p. č. 81 zahrada o výměře 124 m2, p. č. st. 508/1 zast. plocha 
a nádvoří/zbořeniště o výměře 659 m2, p. č. st. 508/2 zast. plocha a nádvoří/zbořeniště 
o výměře 230 m2 a části pozemku p. č. 82/2 o výměře 210 m2, vše v lokalitě ulice U Sklépka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Josefu Valuchovi, Chaloupky 267, 
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Ostrožská Nová Ves, Chylice, IČO 11522348, na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023 
a nájemné ve výši 5,19 Kč/m2/rok za okrasnou zahradu a 25,44 Kč/m2/rok za prodejnu 
okrasných rostlin. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.4/4/2022 
I. Rada města schválila  
výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce kinozařízení – lepička pásková (23/97), 
redukce – 10 ks, karusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno, 
Městským kinům Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Uh. Hradiště, nám. Míru 951, 
IČO 00836265, na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2024, za účelem užívání 
pro potřeby Městských kin Uherské Hradiště.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města uložila  
odboru správy majetku a ŽP oslovit Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
Uh. Hradiště, nám. Míru 951, IČO 00836265, k odkoupení kinozařízení.  T: 16.01.2022 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
1.5/4/2022 
I. Rada města zamítla  
záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře cca 91 m2 a části pozemku p. č. 44/20 ostat. plocha/zeleň o výměře cca 22 m2, 
vše v lokalitě ulice Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
rozšíření zahrady. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města  
schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře cca 91 m2 a části pozemku p. č. 44/20 ostat. plocha/zeleň o výměře cca 22 m2, 
vše v lokalitě ulice Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
  
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.6/4/2022 
I. Rada města schválila  
záměr na pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové 
výměře 49,19 m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
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[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada města uložila  
odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 49,19 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
          T: ihned  
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
1.7/4/2022 
I. Rada města schválila  
projektovou dokumentaci provádění stavby „Rekonstrukce střechy BD Luční čtvrť č. p. 2050 
Staré Město“. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
3.1/4/2022 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2022 
z rozpočtu města Staré Město žadateli: 
 
B)         Individuální dotace 
          
pan ***                   dotace   20.000 Kč  
(účel: náklady spojené s realizací akce Česko-slovenské bonsajové dny v roce 2022) 
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
5.1/4/2022 
I. Rada města schválila  
v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, návrh smlouvy na zavedení 
bezhotovostního platebního styku prostřednictvím služby KB SmartPay uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03  Staré Město, IČ: 00567884, 
a dodavatelem služby společností Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 
670/17, 186 00  Praha 8, IČ: 03633144. Tato služba bude zpřístupněna veřejnosti 
prostřednictvím platebního terminálu na pokladně města od ledna 2023. 
 

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

Usnesení bylo přijato. 
 
5.2/4/2022 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit rozpočtové opatření č. 7/2022: 
- zvýšení příjmů z 170 103 tis. Kč na 183 660 tis. Kč 
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- snížení výdajů z 225 970 tis. Kč na 209 562 tis. Kč 
- změnu financování z 55 867 tis. Kč na 25 902 tis. Kč 
 

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

Usnesení bylo přijato. 
 
5.3/4/2022 
I. Rada města doporučila zastupitelstvu města  
schválit navýšení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 
o 400 tis. Kč příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní centrum Staré Město, Brněnská 
1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, na pokrytí zvýšených provozních výdajů v roce 
2022. 
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 7/2022 jako změna závazného 
ukazatele na § 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (položka 5331 Neinvestiční 
příspěvky zřízeným PO).  
 
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení bylo přijato. 
 
5.4/4/2022  
I. Rada města souhlasí  
na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, ředitele příspěvkové organizace Technické služby 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03  Staré Město, IČ: 09487930, s pořízením 
dlouhodobého hmotného majetku nad stanovený limit uvedený v čl. VI, odst.1 Zřizovací 
listiny příspěvkové organizace. Jedná se o nákup velkoplošné sekačky SCAG Tiger 
v pořizovací ceně 260.150 Kč, který bude uhrazen z investičního fondu příspěvkové 
organizace TSSM.  
 

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

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


