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 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 25.09.2019 ve velkém 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 31.07.2019.

K bodu 5)
rozpočtové opatření č. 6/2019:
 zvýšení příjmů z 226.866 tis. Kč na 229.018 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 221.502 tis. Kč na 223.858 tis. Kč
 změnu financování z – 5.364 tis. Kč na – 5.160 tis. Kč

5.1

rozpočtové opatření č. 7/2019:
 zvýšení příjmů z 229.018 tis. Kč na 229.836 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 223.858 tis. Kč na 224.576 tis. Kč
 změnu financování z – 5.160 tis. Kč na – 5.260 tis. Kč
II. schválilo


program 6. zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0]

K bodu 4)
4.1

příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město,
IČ 75022532, navýšení investičního transferu o 70 tis. Kč, z důvodu realizace
dalších nutných stavebních prací a úprav interiéru, a zároveň přesun
finančních prostředků ve výši 21.734,- Kč z položky 5331 Neinvestiční
příspěvky zřízeným PO na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO
v rámci paragrafu 3111 Mateřské školy. Investiční transfer bude použit
na dofinancování rekonstrukce mateřské školy.

[Výsledek hlasování: pro 16
4.2

proti 0

zdržel se 0]

přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtového ukazatele
(na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 406.672 Kč, a to:
 z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
 na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO

– 406.672 Kč
+ 406.672 Kč

Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 8/2019 – změna
závazného ukazatele na § 3113 Základní školy. Investiční transfer bude použit
na pořízení vybavení kabinetů v nově zrekonstruovaném pavilonu základní
školy a rozšíření elektrické rozvodné sítě.
[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0]
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K bodu 5)
5.2

rozpočtové opatření č. 8/2019:
 zvýšení příjmů z 229.836 tis. Kč na 230.204 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 224.576 tis. Kč na 225.726 tis. Kč
 změnu financování z – 5.260 tis. Kč na – 4.478 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 6)

proti 0

zdržel se 0

nákup investičních produktů v celkovém objemu 10 mil. Kč v navrhovaném
rozložení investičního portfolia – nákup směnky od společnosti Arca
Investments, a.s. ve výši 8 mil. Kč a dále 2 mil. Kč do nákupu dluhopisů.

[Výsledek hlasování: pro 13

proti 2

zdržel se 1]

K bodu 7)
7.1

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
st. 2443/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Tyršova
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu 700
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů
k užívanému pozemku – pozemek pod částí garáže, která je v jejím vlastnictví.

[Výsledek hlasování: pro 15
7.2

proti 0

zdržel se 1]

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4551/1 ostat. plocha o výměře 10
m2 a následné uzavření směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. st.
1461 zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2 ve vlastnictví paní ***, za část
pozemku p. č. 4551/1 ostat. plocha o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Staré
Město, vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH, za účelem
narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

[Výsledek hlasování: pro 15
7.5

zdržel se 1]

převod majetku a následné uzavření směnné smlouvy na směnu části
pozemku p. č. st. 175/2 zast. plocha o výměře 2 m2 ve vlastnictví paní ***, za
část pozemku p. č. 4546/41 ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 3 m 2
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice náměstí Hrdinů ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 600 Kč/m2, za
účelem narovnání vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

[Výsledek hlasování: pro 15
7.3

proti 0

proti 0

zdržel se 1]

převod majetku – výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků
p. č. 4560/63 vodní plocha o výměře
89 m2
p. č. 6010/82 orná půda o výměře
72 m2
p. č. 6011/53 orná půda o výměře
24 m2
p. č. 6011/184 ostatní plocha o výměře
41 m2
p. č. 6012/17 orná půda o výměře
602 m2
p. č. 6012/44 ostatní plocha o výměře
451 m2
p. č. 6013/114 orná půda o výměře
196 m2
p. č. 6013/115 orná půda o výměře
2.254 m2
p. č. 6013/116 orná půda o výměře
1.921 m2

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
3
p. č. 6014/89 ostatní plocha o výměře
p. č. 6015/169 orná půda o výměře
p. č. 6015/170 orná půda o výměře
p. č. 6015/171 orná půda o výměře
p. č. 6015/172 orná půda o výměře
p. č. 6018/26 orná půda o výměře
p. č. 6027/85 trvalý travní porost o výměře
p. č. 6027/158 ostatní plocha o výměře

37 m2
1.306 m2
2.494 m2
3.802 m2
1.369 m2
562 m2
75 m2
11 m2

jehož převáděná výměra činí 7.653 m2, vše v lokalitě Nad Olším ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníka pozemků paní ***,
za cenu 22 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: pro 15
7.6

proti 1

zdržel se 1]

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884
(povinný) a RZ Nemovitostní s.r.o., Zlín, Mladcová 400, IČ 04510925
(oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci
546/56, IČ 65993390 (investor) na právo umístění stavby „SO 467 přeložka
optického kabelu Rádio Zlín v km 13,310, realizovaného v rámci stavby D55
5507 Babice – Staré Město, na pozemku p. č. 6165/136, který je ve vlastnictví
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 8)

zdržel se 0]

převod majetku – výkup pozemku p. č. 6028/11 orná půda o výměře 5.365 m2
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka
pozemku Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Staré Město,
Staré Město č.p. 2219, IČ 00557269, za cenu 35 Kč/m2, za účelem
vybudování stavby „Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště“.

[Výsledek hlasování: pro 14
7.7

proti 1

proti 0

zdržel se 0]

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré
Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2019 a individuální dotace v roce
2019:

A.1
Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2019
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

50.000 Kč

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

30.000 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
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408

5.000 Kč
10.000 Kč
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zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní
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

50.000 Kč

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem

5.000 Kč

Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

5.000 Kč

A.2
Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2019
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku

50.000 Kč

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

13.000 Kč

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

11.000 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

20.000 Kč

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

15.000 Kč

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

4.000 Kč

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku

2.000 Kč

A.3
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, předsedou spolku

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

8.000 Kč

B)
Individuální dotace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
10.000 Kč
IČ 00092096, zastoupené Mgr. Bronislavem Vajdíkem, ředitelem
(účel: zakoupení vybavení pro Smyslovou aktivizaci klientů Domova pro seniory a Domova
se zvláštním režimem Buchlovice)
Josef Valuch, IČ 11522348
20.000 Kč
se sídlem Ostrožská Nová Ves, Chaloupky 267
(účel: náklady spojené s realizací akce ČESKO-SLOVENSKÉ BONSAJOVÉ DNY)
[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 0]

III. neschválilo
7.4

převod majetku – prodej pozemku p. č. 71/14 ostat. plocha o výměře 337 m2 v lokalitě
Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** a
panu ***, za účelem výstavby rodinného domu, z důvodu nevyřešených
majetkoprávních vztahů v této lokalitě.

[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

