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 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 12.04.2021 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 8)
8.3

právní analýzu aktuální situace společnosti Arca Investments, a. s. včetně
analýzy insolvenčních a trestněprávních aspektů.

8.4

vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2020 v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města.

II. schvaluje
K bodu 1)

program 16. zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 1)

ověřovatele zápisu:

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 3)

proti 0

zdržel se 0]

Ing. Lenka Pleváková
Ing. Vojtěch Foltýnek
proti 0

zdržel se 0]

závěrečný účet města za rok 2020.

[Výsledek hlasování: pro 14
K bodu 4)

zdržel se 0]

návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Ing. Marek Pochylý
členové:
Mgr. Vratislav Brokl
Ing. Josef Vaculík
Mgr. David Lukáš
Ing. Robert Staufčík

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 1)

proti 0

proti 0

zdrželi se 2]

roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2020 v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování
účetní závěrky.

[Výsledek hlasování: pro 14

proti 0

zdrželi se 3]
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K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 2/2021 včetně doplněných změn:
 zvýšení příjmů z 133.633 tis. Kč na 143.425 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 140.916 tis. Kč na 158.775 tis. Kč
 změnu financování z 7.283 tis. Kč na 15.350 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 14

proti 2

zdržel se 1]

K bodu 6)
6.1

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej
 pozemku p. č. 720/4 ostat. plocha o výměře
374 m2
 části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře
4.108 m2
 pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
95 m2,
jehož součástí je budova bez čísla popisného: zemědělská stavba,
o celkové výměře
4.577 m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372,
IČ 25548034, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH
(3.661.600 Kč + DPH), za účelem rozšíření Kovozoo a vybudování minifarmy
se živými zvířaty v návaznosti na projekt „Slepých ramen“.

[Výsledek hlasování: pro 15

6.2

proti 0

zdržel se 0]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
p. č. 4502/64 ostat. plocha o výměře 848 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER CZ, s.r.o.,
se sídlem Vlčnov č. p. 556, IČ 60713224, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná
sazba DPH (1.017.600 Kč + DPH), za účelem umístění předváděcích vozidel
a rozšíření parkoviště pro zákazníky.

[Výsledek hlasování: pro 15

6.4

zdrželi se 2]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku
p. č. 6080/13 ostat. plocha/pohřebiště o výměře 25 m2 v lokalitě
ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
od vlastníka pozemku společnosti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská
1372, IČ 25548034, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH
(20.000 Kč + DPH), za účelem zabezpečení přístupu do lokality Habeš
ve Starém Městě.

[Výsledek hlasování: pro 17

6.3

proti 0

proti 0

zdrželi se 2]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
p. č. 6064/247 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca 200 m2 v lokalitě
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti
HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, Dlouhá 688, IČ 26215951, za cenu
ve výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (cca 160.000 Kč + DPH), za účelem
vybudování parkoviště a sjezdu ze stávající komunikace k plánované výstavbě
provozní budovy na pozemku p. č. 6064/237.
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[Výsledek hlasování: pro 16

zdržel se 1]

převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č.
6011/1 orná půda o výměře 60.868 m2, pozemku p. č. 6011/141 orná půda
o výměře 16.752 m2, pozemku p. č. 6015/1 orná půda o výměře 23.914 m2
a pozemku p. č. 6018/4 orná půda o výměře 48.902 m2, vše v lokalitě Olší
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků
Město Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
IČ 00291471, za cenu dle znaleckého posudku č. 2077/69/20 ze dne
23.10.2020 ve výši 3.760.900 Kč (25 Kč/m2), za účelem komplexních
pozemkových úprav.

6.5

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 1]

vrácení složené jistiny ve výši 30.000 Kč, která byla složena jako záloha kupní
ceny v soutěži o stavební pozemek v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na základě skutečností
předložených odborem správy majetku, investic a ŽP.

6.6

[Výsledek hlasování: pro 17

K bodu 7)

A.1

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města
Staré Město v I. kole dotačních programů v roce 2021 a individuální dotace
v roce 2021:

Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021

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

45.000 Kč

Orel jednota Staré Město, IČ 62832646
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou

80.000 Kč

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK

110.000 Kč

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

110.000 Kč

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

110.000 Kč

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

30.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru

20.000 Kč

Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou

100.000 Kč
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Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska

20.000 Kč

Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

20.000 Kč

MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou
Jezdecký spolek a spolek přátel koní Staré Město, IČ 09271031
zastoupen Mgr. Martinem Řimákem, předsedou
A.2

30.000 Kč

5.000 Kč
10.000 Kč

Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku

70.000 Kč

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní

50.000 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

30.000 Kč

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

10.000 Kč

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

5.000 Kč

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

5.000 Kč

Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku
A.3

10.000 Kč

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021

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 MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku

20.000 Kč

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,
10.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace
SUMUS Plus z.s., IČ 01327534
zastoupen Ing. Mgr. Evou Krchovou, předsedkyní výboru

5.000 Kč
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A.4

Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní místní organizace

30.000 Kč

Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska

15.000 Kč

Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

70.000 Kč

B)

Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spolku
(účel: podpora letních táborů)

25.000 Kč

Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti Staré Město
– náklady na provoz, energie, splácení jistiny)

750.000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíkovou, ředitelkou
(účel: poskytování sociální služby na území ORP – provozní náklady)

5.000 Kč

Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti)

30.000 Kč

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )

5.000 Kč

NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady)

2.000 Kč

Slovanská unie z. s., IČ 48133396
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dědictví UNESCO Arménie,
Běloruska, Černé hory a Rakouska ve Starém Městě)

5.000 Kč

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb)

20.000 Kč

Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou
představenstva a ředitelem

5.000 Kč
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(účel: náklady spojené s provozem sociální služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852
zastoupen Bc. Janem Šerým, ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby)

4.500 Kč

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)

1.000 Kč

VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním sociální služby)

15.000 Kč

PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitelkou
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální služby)

5.000 Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou
(účel: náklady spojené s vybavením terapeutické místnosti
pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 2052)

5.000 Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou
(účel: úhrada nákladů na pořízení rehabilitačních pomůcek
pro uživatele DOZP Medlovice)

1.000 Kč

Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace,
IČ 71193430, zastoupena Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS,
ředitelkou
(účel: provozní náklady při poskytování soc. služby –
pobytová odlehčovací služba)
[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

500 Kč

zdržel se 0]

III. neschvaluje
K bodu 7)

žádost o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2021 žadateli Tři, z.ú.,
IČ 18623433, zastoupen PharmDr. Monikou Horníkovou, MHA., ředitelkou,
se sídlem Čerčany, Sokolská 584 na účel: provozní náklady hospice,
z důvodu, že pro občany Starého Města již hospicovou péči poskytují jiná
zařízení v rámci správního obvodu – obcí s rozšířenou působností.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

IV. souhlasí
K bodu 3)

s celoročním hospodařením města za rok 2020, a to bez výhrad.
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[Výsledek hlasování: pro 14

proti 0

zdrželi se 2]

V. zrušilo
K bodu 6)
6.6

převod majetku – prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619
m2 a pozemku p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové
výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, panu ***, za účelem výstavby rodinného
domu, který byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město
dne 23.09.2020 pod bodem II./6.7.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

VI. zvolilo
K bodu 8)
8.1

v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího
Okresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční období let 2021 – 2025
paní ***, paní ***, paní *** a pana ***.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

VII. deleguje
K bodu 8)
8.2

v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění deleguje starostu pana Ing. Kamila Psotku na valnou hromadu
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Ing. Kamil Psotka, v. r.
starosta

Ing. Marek Pochylý, v. r.
předseda návrhové komise

