Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 18.12.2019 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 31.10.2019.

K bodu 6)
6.1

rozpočtové opatření č. 9/2019
 zvýšení příjmů z 230.204 tis Kč na 230.473 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 225.726 tis. Kč na 225.821 tis. Kč
 změnu financování z – 4.478 tis. Kč na – 4.652 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 10/2019
 zvýšení příjmů z 230.473 tis Kč na 232.088 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 225.821 tis. Kč na 226.060 tis. Kč
 změnu financování z – 4.652 tis. Kč na – 6.028 tis. Kč

K bodu 15)
15.3.1

zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Staré Město o provedených
kontrolách za II. pololetí roku 2019.

15.3.2

Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Staré Město.

15.4

zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Staré Město o provedených
kontrolách v roce 2019.

15.5

termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2020.

II. schválilo
K bodu 4)

navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, Komenského 1720,
686 03 Staré Město, IČ 75022567, o částku 885.133 Kč na pokrytí
zvýšených provozních nákladů v letošním roce vyvolaných investiční činností
v budovách školy, a rovněž zvýšením cen energií v letošním roce. Tato částka
je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 11/2019 – změna závazného
ukazatele na § 3113 Základní školy (položka 5331 Neinvestiční příspěvky
zřízeným PO).

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 5)

proti 0

zdržel se 0]

navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824,
o částku 500 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů v letošním roce.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového opatření
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č. 11/2019 jako změna závazného ukazatele na paragrafu 3412 Sportovní
zařízení v majetku obce (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).
[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

K bodu 6)
6.2

rozpočtové opatření č. 11/2019:
 snížení příjmů z 232.088 tis. Kč na 226.841 tis. Kč
 snížení výdajů z 226.060 tis. Kč na 220.463 tis. Kč
 změnu financování z – 6.028 tis. Kč na – 6.378 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 7)

proti 0

zdržel se 0]

proti 0

zdržel se 0]

rozpočet města na rok 2020:







příjmy ve výši 182.052 tis. Kč
výdaje ve výši 200.028 tis. Kč
financování ve výši 17.976 tis. Kč
závazné ukazatele plnění rozpočtu dle navrhované struktury rozpočtu
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 1
zplnomocnění rady města dle přílohy č. 2

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 11)

zdržel se 0]

poskytnutí zápůjčky společnosti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469,
686 03 Staré Město, IČ 2693824, ve výši 4.000.000 Kč na zajištění
provozních výdajů společnosti v roce 2020 se splatností dlužné částky ke dni
30.11.2020 a smluvních úroků ke dni 31.12.2020. Financování úvěru je
součástí návrhu rozpočtu města Staré Město na rok 2020.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 10)

proti 0

smlouvu o úvěru s úvěrovým rámcem do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi
městem Staré Město, náměstí Hrdinů100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884,
DIČ CZ00567884, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07
Praha 1, IČ 45317054. Jedná se o revolvingový úvěr na financování
investičních akcí s podporou dotace s možností opakovaného čerpání
finančních prostředků se splatností na dobu neurčitou.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 9)

zdržel se 0]

dodatek ke smlouvě o úvěru s úvěrovým rámcem do 30.000.000 Kč
uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884, DIČ: CZ00567884, a Komerční bankou, a.s.,
Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, kterým se předčasně
ukončuje platnost Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 99023409338,
a to ke dni 31.12.2019.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 8)

proti 0

proti 0

zdržel se 1]

investici do fondů NOVA Green Energy a NOVA Real Estate v celkové výši
4.000.000 CZK. Tato částka představuje uvolněné finanční prostředky
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z ukončených a zhodnocených investičních produktů J&T Banky. Tato
investice je zahrnuta do návrhu rozpočtu města Staré Město na rok 2020.
[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdrželi se 2]

K bodu 12)
12.1

Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů s účinností od 01.01.2020.

[Výsledek hlasování: pro 17
12.2

proti 0

zdržel se 0]

Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2020.

[Výsledek hlasování: pro 17
12.4

zdržel se 0]

Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 2/2019 o místním poplatku
z pobytu s účinností od 01.01.2020.

[Výsledek hlasování: pro 17
12.3

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

K bodu 13)
13.1

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemku
p. č. 4498/2 ostat. plocha o celkové výměře 11 m2 v lokalitě ulice Zerzavice
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ 70890013, za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku č. 5799-149-1/19 soudního znalce Ing. Aleše Janáska
ve výši 4.440 Kč, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod částí budovy a
oplocením areálu, dle přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 17
13.2

zdržel se 0]

uplatnění předkupního práva k vlastnictví nemovitosti – části pozemku
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 619 m2 a části pozemku p. č. 7316
o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, které jsou ve vlastnictví manželů pana *** a paní ***, za cenu
1.998.442 Kč.

[Výsledek hlasování: pro 16
13.3

proti 0

proti 0

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
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(povinný) a SLEZAN HOLDING a.s., Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12,
IČ 24229709 (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle,
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (investor) na právo umístění stavby
„SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,150, realizovaného v rámci
stavby D55 5507 Babice – Staré Město, na pozemcích p. č. 1671/5, p. č.
6018/375, p. č. 6018/524, p. č. 7267/112, p. č. 7267/114 a p. č. 7269/8,
které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 14)

proti 0

zdržel se 0]

dotační programy pro 1. kolo na podporu činnosti v roce 2020 a podmínky pro
individuální dotace v roce 2020 dle předložených návrhů:
 Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce
2020“
 Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020“
 Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“
 Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2020“
 Individuální dotace v roce 2020

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

K bodu 15)
15.1

„Smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách“,
která bude uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ 70891320 a městem Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem
Kunovice.
Výdaje na dopravní obslužnost jednotlivým poskytovatelům této služby jsou
zahrnuty v návrhu rozpočtu města Staré Město na rok 2020 na § 2292
Dopravní obslužnost.

[Výsledek hlasování: pro 17
15.2

proti 0

zdržel se 0]

Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

III. pověřuje
K bodu 11)

starostu města k podpisu rámcových smluv o vydávání a zpětném odkupu
cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů a případně o poskytování
služeb vypořádání, evidence a správy zaknihovaných cenných papírů.

[Výsledek hlasování: pro 15

proti 0

zdrželi se 2]
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IV. vyhlašuje
K bodu 14)

1. kolo dotačních programů v roce 2020 na podporu činnosti a individuální
dotace v roce 2020 dle předložených návrhů:
 Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce
2020“
 Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020“
 Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“
 Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2020“
 Individuální dotace v roce 2020

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

V. uložilo
Radě města
K bodu 15)
15.3.1

řešit připomínky z provedených kontrol kontrolního výboru za II. pololetí roku
2019 do příštího zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 17
15.4

proti 0

zdržel se 0]

řešit připomínku z provedených kontrol finančního výboru v roce 2019 do
příštího zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Josef Bazala, v. r.
starosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise

