Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného 26.09.2018 v sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město
I. vzalo na vědomí
K bodu 2)

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3)

hospodaření města k 31.08.2018.

K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 5/2018
 zvýšení příjmů z 173.108 tis. Kč na 173.733 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 204.709 tis. Kč na 205.230 tis. Kč
 změnu financování ve výši 31.601 tis. Kč na 31.497 tis. Kč

K bodu 8)

přehled o aktuálním stavu investičního portfolia.

K bodu 11)
11.4

zprávu finančního výboru o provedených kontrolách v roce 2018.

11.5

zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 2018.
II. schválilo

K bodu 4)

zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele Základní škole Staré Město,
Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ: 75022567, o 100 tis. Kč, a to
na položce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Tato částka je změnou
závazného ukazatele na § 3113 Základní školy, a je zahrnuta
do rozpočtového opatření č. 6/2018.

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 6)

zdržel se 1

]

rozpočtové opatření č. 6/2018 včetně zapracovaných změn:
 snížení příjmů ze 173.733 tis. Kč na 160.013 tis. Kč
 snížení výdajů z 205.230 tis. Kč na 192.468 tis. Kč
 změnu financování ze 31.497 tis. Kč na 32.455 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 15
K bodu 7)

proti 0

proti 0

zdržel se 1

]

změnu vnitřního předpisu města „Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití
prostředků z Fondu rozvoje bydlení“ jako základního statutu pro hospodaření
s peněžním fondem FRB v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který byl doplněn
o úpravy související s novým nařízením Evropské unie o ochraně osobních
údajů GDPR (General Data Protection Regulation).

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0

]
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K bodu 9)
9.1

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
p. č. 340/134 ostat. plocha/zeleň a části pozemku p. č. 340/135 ostat.
plocha/ostat. komunikace o celkové výměře cca 25 m2 v lokalitě ulice
Janáčkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní
***, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem příjezdu k parkovacímu stání
k rodinnému domu, který je v jejich spoluvlastnictví.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.2

proti 0

zdržel se 1

]

proti 0

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy mezi městem Staré Město
(prodávající) a Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Nový Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, IČ 42196451 (kupující) a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (investor) na prodej
pozemku p. č. 7290/1 ostat. plocha o výměře 2.140 m2 v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 Staré Město –
Moravský Písek“ stavební objekt 351 – Přeložka koryta Zlechovského potoka
v km 17.63, za cenu dle znaleckého posudku č. 2018/St.Město-005/D55
znalce Ing. Pavla Krämera, Edisonova 668/87, Ostrava-Hrabůvka ze dne
26.03.2018, ve výši 1.285.200 Kč.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.5

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy mezi městem Staré Město
(prodávající) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56,
IČ 65993390 (kupující) na prodej pozemku p. č. 6888/5 ostat. plocha o výměře
8 m2 a pozemku p. č. 7291/9 ostat. plocha o výměře 270 m2, vše v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 Staré
Město – Moravský Písek“, za cenu dle znaleckého posudku č. 2018/St.Město005/D55 znalce Ing. Pavla Krämera, Edisonova 668/87, Ostrava-Hrabůvka
ze dne 26.03.2018, ve výši 44.496 Kč.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.4

zdržel se 0

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
st. 507/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v lokalitě Altéře ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 1.000 Kč/m2, za
účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 15
9.3

proti 0

proti 0

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
2561/20 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 373 m2 (stavební pozemek č. 5)
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, manželům ***, za cenu 2.135 Kč/m2 + příslušná sazba DPH,
za účelem výstavby rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0

]
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9.6

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
2561/26 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 419 m2 a pozemku p. č. 7312/3
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 15 m2 (stavební pozemek č. 11) v lokalitě
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště,
panu ***, za cenu 2.020 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby
rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.7

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
2561/28 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 683 m2, pozemku p. č. 7317/2
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 166 m2, pozemku p. č. 7326/2 ostat.
plocha/jiná plocha o výměře 261 m2 a pozemku p. č. 2561/34 ostat. plocha/jiná
plocha o výměře 90 m2, (stavební pozemek č. 13) v lokalitě ulice Velehradská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, manželům ***,
za cenu 2.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného
domu.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.8

proti 0

proti 0

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků:
p. č. 4535/93 ostat. plocha o výměře 41 m2
p.č. 4557/8 vodní plocha o výměře
81 m2
p. č. 6013/117 orná půda o výměře 182 m2
p. č. 6013/118 orná půda o výměře 1.917 m2
p. č. 6013/119 orná půda o výměře 1.676 m2
p. č. 6014/91 ostat. plocha o výměře 33 m2
p. č. 6015/176 orná půda o výměře 1.280 m2
p. č. 6015/177 orná půda o výměře 3.815 m2
p. č. 6035/64 orná půda o výměře 2.787 m2
p. č. 6037/12 orná půda o výměře 1.504 m2
p. č. 6037/50 ostat. plocha o výměře 61 m2
p. č. 6059/10 orná půda o výměře 7.280 m2
p. č. 6060/56 ostat. plocha o výměře 12 m2
p. č. 6112/206 orná půda o výměře 1.486 m2
p. č. 6112/207 orná půda o výměře 2.718 m2
p. č. 6112/208 orná půda o výměře 738 m2
p. č. 6125/27 orná půda o výměře
549 m2
p. č. 6145/17 vodní plocha o výměře 244 m2
p. č. 6165/136 orná půda o výměře 275 m2
p. č. 6165/137 orná půda o výměře 8.650 m2
p. č. 6165/481 orná půda o výměře 560 m2
celkem
35.889 m2
v lokalitě Olší, Horní Špílov a Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků paní ***, za cenu 22 Kč/m2.

[Výsledek hlasování: pro 16
9.9

proti 0

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku
p. č. 1577/6 ostatní plocha o výměře 396 m2, který se nachází při silnici I. třídy
– ul. Brněnská ve Starém Městě a je ve vlastnictví společnosti COLORLAK,
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a. s., Staré Město, Tovární 1076, IČ: 49444964, za pozemky p. č. 4522/5
ostatní plocha o výměře 280 m2, p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 m2
a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 m2, které se nachází v areálu
společnosti COLORLAK, a. s., a jsou ve vlastnictví města Staré Město, Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, za cenu 100 Kč/m2, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívaným pozemkům.
[Výsledek hlasování: pro 16

zdržel se 0

]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č.
st. 561 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 se stavbou č. p. 702, bydlení,
a pozemku p. č. 119/1 zahrada o výměře 387 m2, vše v lokalitě ulice Jezuitská
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pana ***, za
cenu 3.350.000 Kč.

9.10

[Výsledek hlasování: pro 15

K bodu 10)

A.1

proti 0

proti 0

zdržel se 1

]

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 těmto spolkům a
organizacím:

Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2018

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

50.000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 70806721
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

20.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou sboru

25.000 Kč

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 48491977
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu

50.000 Kč

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z. s., IČ 04355814
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

10.000 Kč

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní

10.000 Kč

Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu

50.000 Kč

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 01171844
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

40.000 Kč

A.2

Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2018

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475

50.000 Kč
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zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní

40.000 Kč

Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou

30.000 Kč

STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 70837155
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

15.000 Kč

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

17.000 Kč

SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

10.000 Kč

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku

15.000 Kč

Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou

15.000 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní

12.000 Kč

Gombík z.s., IČ 05220190
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou

10.000 Kč

A.3

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018

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

20.000 Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, předsedou spolku

15.000 Kč

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou

10.000 Kč

B)

Individuální dotace

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)
[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

1.000 Kč

zdržel se 0

]
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K bodu 11)
11.1

Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města.

[Výsledek hlasování: pro 16
11.2

zdržel se 0

]

Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018 o regulaci hlučných činností.

[Výsledek hlasování: pro 16
11.3

proti 0

proti 0

zdržel se 0

]

Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0

]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Josef Bazala, v. r.
starosta

Ing. Josef Trňák, v. r.
předseda návrhové komise

