
PŘEHLED USNESENÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 13.12.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě  

 
3/2/2022  
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
program 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město: 
1.  Zahájení zasedání  
2.  Složení slibu členů zastupitelstva města 
3.  Schválení programu  
4.  Určení ověřovatelů zápisu, návrhová komise  
5.  Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 
6.  Hospodaření města k 31.10.2022 
7.  Z 01/2022 Zásady pro poskytování příspěvku na narozené dítě 
8.  Žádost o vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace – SVČ Klubko 
9.  Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele – ZŠ Staré Město 
10.  Rozpočtové opatření č. 7/2022 
11.  Návrh rozpočtu města na rok 2023 
12.1 Návrh dotačních programů v roce 2023 – 1. kolo a individuální dotace v roce 2023 
12.2 Individuální dotace z rozpočtu města v roce 2022 – Valuch Josef  
13. Různé 
13.1 Návrh na určení zastupitele pro územní plán 
13.2 Svěření úkolů vyplývajících z rozdělení resortů  
13.3 Delegování zástupců města do orgánů společností a do organizací 
13.4 Darovací smlouva – Charita Uherské Hradiště  
13.5 Návrh termínů zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2023 
13.6 Zrušení usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města ze dne 19.09.2022 pod bodem 
 8.4 
13.7 Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele – SKC Staré Město 
14. Diskuse 
15. Závěr 
 
 

[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4/2/2022 
I. Zastupitelstvo města určuje 
ověřovateli zápisu: 
- p. Martinu Všetulovou 
- Mgr. Vratislava Brokla 
  

[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Zastupitelstvo města schvaluje  
složení návrhové komise 
předseda:  p. Erik Feldvabel 
členové: Ing. Vojtěch Foltýnek, Bc. Robert Januška, Ing. Robert Staufčík 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
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5/2/2022 
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Rady města Staré Město za uplynulé období od 31.10.2022 do 28.11.2022. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6/2/2022 
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
hospodaření města k 31.10.2022. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
7/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
„Zásady č. Z 01/2022 pro poskytování příspěvku na narozené dítě“ v souladu s ustanovením 
§ 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovením § 35 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
8/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
na základě žádosti Mgr. Moniky Havláskové, ředitelky příspěv-kové organizace Středisko 
volného času Klubko, U Školky 1409, 686 03  Staré Město, IČ: 75833328,  bezúplatný 
převod  movitého majetku, který byl pořízený v letech 2014 – 2019 z dotačních titulů, 
partnerským organizacím SVČ Klubka, které tento majetek v současné době užívají na 
základě smluv o výpůjčce.  
Termín vyřazení z majetku PO (vyjmutí z hospodaření) a následného bezúplatného převede-
ní vybraným partnerským organizacím je stanoven ke dni 14.12.2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
9/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
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. 
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 7/2022 jako změna závazného 
ukazatele na § 3113 Základní školy.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
10/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7/2022: 
- zvýšení příjmů ze 170 103 tis. Kč na 183 660 tis. Kč 
- snížení výdajů ze  225 970 tis. Kč na 209 562 tis. Kč 
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- změnu financování z 55 867 tis. Kč na 25 902 tis. Kč 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
11/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozpočet města na rok 2023: 
- příjmy ve výši 212 911 tis. Kč 
- výdaje ve výši 319 817 tis. Kč 
- financování ve výši 106 906 tis. Kč  
- závazné ukazatele plnění rozpočtu dle navrhované struktury rozpočtu    
- zplnomocnění rady města k provádění rozpočtových opatření.  
    
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 1, zdržel se: 0,  nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
12.1/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
dotační programy pro 1. kolo na podporu činnosti v roce 2023 a podmínky pro individuální 
dotace v roce 2023 dle předložených návrhů: 
 
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2023“ 
Individuální dotace v roce 2023 
 
II. Zastupitelstvo města vyhlašuje  
1. kolo dotačních programů v roce 2023 na podporu činnosti a individuální dotace v roce 
2023 dle předložených návrhů: 
 
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2023 “ 
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2023 “ 
Individuální dotace v roce 2023 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
12.2/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2022 z rozpočtu 
města Staré Město žadateli: 
 
B)         Individuální dotace 
          
Pan ***                  dotace   20.000 Kč  
bytem *** 
(účel: náklady spojené s realizací akce Česko-slovenské bonsajové dny v roce 2022) 
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[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
13.1/2/2022 
I. Zastupitelstvo města určuje 
tzv. určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem územním plánu města, 
Ing. Kamila Psotku, místostarostu města, a to na celé volební období.  
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
13.2/2/2022 
I. Zastupitelstvo města svěřuje 

 starostovi města Mgr. Martinu Zábranskému úkoly vyplývající z činnosti v oblasti financí, 
investic, dotací a řídí městskou policii. 
 

 místostarostovi města Ing. Kamilu Psotkovi úkoly vyplývající z činnosti v oblasti majetku, 
životního prostředí, školství, kultury, cestovního ruchu, sociální oblasti, územního plánu 
a územního rozvoje. 

[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 
 

Usnesení bylo přijato. 
 

13.3/2/2022 
I. Zastupitelstvo města deleguje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
 

 starostu města Staré Město pana Mgr. Martina Zábranského na valnou hromadu 
 společností SVK, a. s., Uherské Hradiště a OTR, s. r. o., Buchlovice. 
 
 člena Rady města Staré Město pana Josefa Bazalu do dozorčí rady společnosti 
 SVK, a. s., Uherské Hradiště. 
 
 starostu města Staré Město pana Mgr. Martina Zábranského jako zástupce města 
 Staré Město do mikroregionu Staroměstsko a do Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
 kanálu a vodní cesty na řece Moravě. 
 
 člena Rady města Staré Město pana Josefa Bazalu jako zástupce města Staré Město 
 do MAS Staroměstsko, z. s. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13.4/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, darovací smlouvu na rozvoj sociálních 
služeb v roce 2022 uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 00567884 a poskytovatelem sociálních služeb Charitou Uherské Hradiště, 
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886. V rámci poskytování sociální 
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péče se jedná o tyto sociální služby – Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky, ID 2044921 
a Domácí pečovatelské služby, ID 8435916. Výše příspěvku pro rok 2022 je stanovena 
ve výši 55.599 Kč, který bude poskytnut formou finančního daru určeného na rozvoj obou 
typů sociálních služeb poskytovaných nad rámec kapacity v základní síti pro rok 2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1,  nehlasoval: 0] 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13.5/2/2022 
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2023. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
13.6/2/2022 
I. Zastupitelstvo města ruší  
vydání obecně závazné vyhlášky města Staré Město, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 01/1992 o obecní policii ze dne 28.02.1992. Tato vyhláška byla vydána 
na 24. zasedání zastupitelstva města dne 19.09.2022 pod bodem 8.4.  
Ke zrušení obecně závazné vyhlášky dochází z důvodu nadbytečného vydání dvou verzí 
obecně závazné vyhlášky. 
 
[Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13.7/2/2022 
I. Zastupitelstvo města schvaluje  
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. 

ZASTUPITELSTVO 
 
 
06.02.2023 (PO) 
 
03.04.2023 (PO) 
 
 
 
27.06.2023 (ÚT) 
 
 
25.09.2023 (PO) 
 
 
 
12.12.2023 (ÚT) 

RADA 
09.01.2023 
23.01.2023 
20.02.2023 
13.03.2023 
11.04.2023 
24.04.2023 
15.05.2023 
05.06.2023 
19.06.2023 
19.07.2023 
14.08.2023 
04.09.2023 
09.10.2023 
30.10.2023 
20.11.2023 
18.12.2023 
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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: 16, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0] 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik  Feldvabel, v. r. 
předseda návrhové komise 

 
 
 


