
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 9. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 13.05.2020 v 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 5) 

5.1  rozpočtové opatření č. 3/2020 - rozpočet po provedeném rozpočtovém  
  opatření č. 3/2020: 

 zvýšení příjmů ze 181 937 tis. Kč na 184 957 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 203 543 tis. Kč na 203 957 tis. Kč 
 změnu financování z 21 606 tis. Kč na 19 000 tis. Kč 

 

II. schválilo 

K bodu 1) program 9. zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek  
  členové: Ing. Marek Pochylý 
    Bc. Robert Januška 
    Mgr. David Lukáš 
    Ing. Robert Staufčík  
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 3) závěrečný účet města za rok 2019. 

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

K bodu 4) roční účetní závěrku města Staré Město za rok 2019 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 16  proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 5)  

5.2  rozpočtové opatření č. 4/2020: 

 zvýšení příjmů ze 184 957 tis. Kč na 186 570 tis. Kč 
 zvýšení výdajů z 203 957 tis. Kč na 207 661 tis. Kč 
 změnu financování z 19 000 tis. Kč na 21 091 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
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K bodu 6) „Smlouvu č. O/0023/2020/DOP 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“, který bude uzavřen mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 
21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 a městem Uherské Hradiště, městem 
Staré Město a městem Kunovice. 

Předmětem smlouvy je navýšení finančního příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti v rámci souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice 
o částku 875.875 Kč z důvodu zmírnění dopadů změny tarifů MHD 
od 15.12.2019 pro občany těchto měst s tím, že bude znovu uznáváno 
občanské časové jízdné (měsíční a čtvrtletní předplatné pro MHD).   

Podíl města Staré Město je stanoven ve výši 15,7 %, tj. navýšení protarifovací 
ztráty pro město Staré Město za období 06 až 12/2020 o částku 137.512 Kč. 

Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město 
na rok 2020 na § 2292 Dopravní obslužnost. Navýšení finančního příspěvku 
na dopravní obslužnost nebude předmětem rozpočtového opatření, jelikož 
byla v rozpočtu města na rok 2020 pro tyto účely alokována částka ve výši 
680 tis. Kč.  

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

K bodu 7) Zástavní smlouvu k nemovitosti č.1/2020, která se sjednává 

 za účelem zástavy nemovitosti na základě schválené Smlouvy o zápůjčce 

 č. 478/2020. 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 8) 
 

8.3  záměr na převod majetku – výkup části pozemku p. č. 4729/1 ostat. 
plocha/dráha o výměře cca 6.500 m2 v lokalitě ulice Nádražní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku 
Českých drah, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, za cenu 
dle znaleckého posudku soudního znalce, za účelem stavby „Parkovací dům 
na ulici Nádražní Staré Město“. 

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

K bodu 9) Plán společných zařízení, zpracovaný v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště s rozšířeným obvodem do 
části k. ú. Zlechov, k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Jalubí (zpracovatel 
GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřičská a projekční kancelář, třída 
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, datum zpracování únor 2020.   

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

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města 
 Staré Město v I. kole dotačních programů v roce 2020 a individuální dotace 
 v roce  2020: 
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A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2020 
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 70806721    45.000 Kč 
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou 
 
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646       80.000 Kč 
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou 
 
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 48491977                        110.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001               110.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      110.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408                  33.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081                 20.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 01171844                  50.000 Kč 
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou 
 
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s., IČ 61703559         20.000 Kč 
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050         20.000 Kč 
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2020 
 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475       80.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366      50.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421       30.000 Kč 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155       30.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 27056121                 15.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou 
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724        10.000 Kč 
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru 
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Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799         15.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
 
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430                   15.000 Kč 
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku 
  
Gombík z.s., IČ 05220190          5.000 Kč 
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou 
Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541        2.000 Kč 
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou  
 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050        8.000 Kč 
zastoupeni, Ing. Markem Pochylým, předsedou 
 
A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020 

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378      20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571       15.000 Kč 
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní 
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,    20.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Město,   12.000 Kč 
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace 
 
A.4      Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2020 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace  30.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní místní organizace 
 
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991     15.000 Kč 
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitelkou střediska 
 
B)         Individuální dotace 

Sarkander, z. s., IČ 60043920       25.000 Kč 
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spolku 
(účel: podpora letních táborů) 
 
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště,           750.000 Kč  
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem 
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti  
Staré Město – náklady na provoz, energie, splácení jistiny) 
 
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886     70.000 Kč 
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb) 
 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,    5.000 Kč 
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíkovou, ředitelkou 
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(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se zdravotním postižením 
na území ORP – provozní náklady) 
 
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621     30.000 Kč 
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem 
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uherském Hradišti) 
           
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uherské Hradiště     5.000 Kč 
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, předsedou organizace 
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev ) 
 
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice                  2.000 Kč 
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním ředitelem 
(účel: zajištění poskytování základních činností soc. služby typu 
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady) 
 
Slovanská unie z. s., IČ 48133396                     5.000 Kč   
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., předsedou spolku 
(účel: podpora mezinárodního kulturního festivalu  7. ročníku Dny 
slovanské kultury 2020 s názvem Kulturní dědictví UNESCO Ruska a  
Bosny a Hercegoviny) 
 
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.                           20.000 Kč        
IČ: 04977408 
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou 
(účel: provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb) 
 
paní ***                  10.000 Kč 
trvale bytem ***, 686 03 Staré Město 
(účel: Kurz baletu pro dospělé – náklady spojené s pořízením 
 kostýmů pro veřejná vystoupení) 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915         5.000 Kč 
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místopředsedou 
představenstva a ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852        1.000 Kč  
zastoupen Bc. Janem Šerým, ředitelem 
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby) 
 
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198           1.000 Kč 
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou 
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů) 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
 
K bodu 11) výtvarnou podobu znaku a praporu města Staré Město dle přílohy. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
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K bodu 12)  
 
12.1  plán práce finančního výboru pro rok 2020. 
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 

 

III. neschválilo 
K bodu 8) 

8.1 převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 511 o výměře 151 m2 v lokalitě 

ul. Severní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 

vybudování parkoviště a jeho následné užívání. 

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

8.2  převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 

cca 344 m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře cca 99 m2, 

vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 

za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu zázemí společnosti. 

[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 10) žádost o poskytnutí účelové individuální dotace v roce 2020 žadateli ***, účel 

dotace: Sportovní den mládeže s TAJV – sportovní akce pro děti a mládež, 
z důvodu, že ve Starém Městě již výše uvedenou sportovní akci vykonávají 
místní spolky, které přímo působí ve Starém Městě.         

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

 

IV. souhlasí 

K bodu 3) s celoročním hospodařením města za rok 2019, a to bez výhrad.  

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

 

 

Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 

 
 

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


