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 46. schůze Rady města Staré Město,
konané dne 01.12.2020 v kanceláři starosty
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila



zápis ze 45. schůze rady města.
program 46. schůze rady města.

1.1

záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4502/64 ostat. plocha
o výměře cca 800 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště.

1.2

záměr na převod majetku – prodej pozemků:
p. č. 6046/18 ostatní plocha o výměře
2.756 m2,
p. č. 6046/129 ostatní plocha o výměře
76 m2
p. č. 6046/224 ostatní plocha o výměře
951 m2
p. č. 6046/331 ostatní plocha o výměře
289 m2
p. č. 6046/449 ostatní plocha o výměře
51 m2
p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře
1.403 m2
p. č. 6046/685 orná půda o výměře
239 m2
p. č. 6044/567 orná půda o výměře
449 m2
p. č. 6044/576 ostatní plocha o výměře
54 m2
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
a navrhuje cenu pro prodej pozemků ve výši 600 Kč/m2 a u částí pozemků
v ochranném pásmu VN navrhuje cenu ve výši 300 Kč/m2.

1.3

záměr na převod majetku – výkup pozemků:
p. č. 6034/309 orná půda o výměře
39 m2
p. č. 6034/310 orná půda o výměře
28 m2
p. č. 6034/321 vinice o výměře
1.498 m2
p. č. 6034/322 vinice o výměře
1.572 m2
p. č. 6034/335 orná půda o výměře
193 m2
p. č. 6034/336 orná půda o výměře
240 m2
p. č. 6053/308 ostatní plocha o výměře
17 m2
p. č. 4594/13 ostatní plocha o výměře
40 m2
p. č. 4594/14 ostatní plocha o výměře
39 m2
které se nachází v lokalitě Vinohrady a v lokalitě ul. U Sklépka ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště a navrhuje cenu dle znaleckého posudku, vyjma pozemku
p. č. 6053/308 ost. plocha, kde navrhuje cenu 1200 Kč/m².

1.4

zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pro oprávněného společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti povinného město
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Jezuitská,
Slov. muzeum, kab. NN“, strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
– kabelové vedení NN (délka cca 19 m), na pozemku p. č. 4546/4, p. č. 7309 a p. č.
98/1 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5

projektovou dokumentaci „Parkoviště ul. Zerzavice, Staré Město“.

1.6

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Demolice kolejí SŽDC a vytvoření
zpevněné plochy“ z důvodu změny smluvního rozsahu prací a změny smluvní ceny
díla.
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1.7

uzavření smlouvy mezi městem Staré Město a společností Sběrné suroviny UH,
s.r.o., IČ 255 99 895, Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště o odběru obalových
a dalších druhů odpadů č. 1383 vztahující se ke svozu odpadu k. č. 200140 Kovy
ze sběrných kontejnerů.

1.8

změnu limitů odpadů odebíraných na sběrných dvorech od občanů bez úhrady
občanem.

1.9

ukončení pronájmu bytové jednotky č. 4 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 30.11.2020.

2.1

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Parkoviště
a chodník Zerzavice, Staré Město.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky - Osobní
automobil pro město Staré Město.

2.3

žádost o dotaci Ministerstva zemědělství v rámci podprogramu 129 123 „Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“.

3.1

dodatek č. 1 ke směrnici č. S 02/2020 o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

5.4

v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočty na rok 2021
příspěvkovým organizacím zřízeným městem Staré Město:
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824
SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
IČ: 75833328
Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ: 09487930
a to v následujícím rozdělení:

Příspěvková organizace

Základní škola
MŠ Komenského
MŠ Rastislavova
Křesťanská mateřská škola
SVČ Klubko
Sportovní a kulturní centrum
Technické služby Staré Město

Výnosy

Náklady

(v Kč)

(v Kč)

68 042 993
6 740 000
5 980 500
6 681 200
5 247 270
1 776 190
330 000

75 322 993
7 900 000
7 005 500
7 661 200
6 567 270
7 576 190
11 245 000

Příspěvek
zřizovatele
uvedený v návrhu
rozpočtu města na rok
2021)

7 280 000
1 160 000
1 025 000
980 000
1 320 000
5 800 000
10 915 000

Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým
organizacím poskytován v roce 2021 na úhradu jejich neinvestičních výdajů
dle schváleného rozpočtu.
5.5

v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobé výhledy
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rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na období 2022–
2023.
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824
SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště,
IČ: 75833328
Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ: 09487930
a to v následujícím rozdělení:

Příspěvková organizace

Výnosy
(v tis. Kč)
2022

Základní škola
MŠ Komenského
MŠ Rastislavova
Křesťanská mateřská škola
SVČ Klubko
Sportovní a kulturní centrum
Technické služby Staré Město

65 824
6 950
6 695
6 881
5 305
1 810
350

Náklady
(v tis. Kč)

Požadovaný
příspěvek
zřizovatele*
(v tis. Kč)

2023 2022

2023 2022

2023

65 824 73 134
7 270
8 150
7 295
7 795
7 180
7 981
4 860
6 655
1 893
8 110
370 12 526

73 164 7 310
8 470 1 200
8 395 1 100
8 280 1 100
6 210 1 350
8 393 6 300
13 662 12 176

7 340
1 200
1 100
1 100
1 350
6 500
13 292

Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým
organizacím poskytován na úhradu jejich neinvestičních výdajů dle schváleného
rozpočtu.
6.1

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní
směrnicí č. S 06/2020, odměny ředitelům příspěvkových organizací města dle zápisu.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.10

schválit návrh nového uspořádání pozemků po geodetickém doměření v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice, které jsou ve vlastnictví města
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884, zpracovaný společností
GB – geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 92b, Brno, dle přílohy.

3.2

schválit a vyhlásit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021 “
Individuální dotace v roce 2021
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město
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3.3

schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019 a následné uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019 o posunutí termínu uskutečnění
kulturní akce „Vánoční koncert“ v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě z důvodu
současné epidemické situace související s mimořádnými opatřeními vlády před
šířením onemocnění COVID-19. Koncert se uskuteční v prosinci roku 2021.

3.4

schválit dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací
a následné uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových
dotací ve 2. kole v roce 2020 spolkům, které vynaložily skutečné náklady spojené
s přípravou akcí nebo aktivit, ale z důvodu současné epidemické situace související
s mimořádnými opatřeními vlády před šířením onemocnění COVID-19 je nemohly
uskutečnit.

3.5

schválit v souladu se Zásadami Z 01/2012 příspěvek za účelem podpory individuální
bytové výstavby ve výši 100.000 Kč paní *** a panu ***, na novostavbu
dvoupodlažního rodinného domu v ul. Huštěnovská.

4.1

rozhodnout v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
o pořízení nového územního plánu města Staré Město.

5.2

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 09487930,
o částku 50 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů souvisejících
se zřízením nové PO. Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového
opatření č. 10/2020 jako změna závazného ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (položka 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).

5.3

schválit rozpočtové opatření č. 10/2020:
- zvýšení příjmů z 181 310 tis. Kč na 181 845 tis. Kč
- snížení výdajů z 195 825 tis. Kč na 187 730 tis. Kč
- změnu financování z 14 515 tis. Kč na 5 885 tis. Kč

5.6

schválit 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 2021 se splatností dlužné částky ke dni 30.11.2021
a smluvních úroků ke dni 31.12.2021.

5.7

schválit rozpočet města na rok 2021, příjmy ve výši 133 097 tis. Kč, výdaje ve výši
140 621 tis. Kč, financování ve výši 7 524 tis. Kč.

5.10

schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 01 Staré Město, IČ 75121824,
o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 200 tis. Kč na pokrytí ztráty
v hospodaření, která vznikla v důsledku koronavirové krize v letošním roce.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového opatření č. 10/2020,
jako změna závazného ukazatele na paragrafu 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví
obce (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).

6.2

vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021 a schůzí rady
města v 1. pololetí roku 2021.

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
5
ZASTUPITELSTVO
22.02.2021
29.03.2021
28.06.2021
27.09.2021
13.12.2021

RADA
11.01.2021
01.02.2021
22.02.2021
15.03.2021
29.03.2021
19.04.2021
10.05.2021
31.05.2021
14.06.2021
28.06.2021
III. určila

2.1

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce
Parkoviště a chodník Zerzavice, Staré Město tyto dodavatele: EKO-UH, s.r.o.,
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ: 49447653, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p.
288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03
Staré Město, IČ: 26302497, STRABAG a.s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA,
OBLAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, SVS - CORRECT, spol.
s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141.

2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky – Osobní
automobil pro město Staré Město tyto dodavatele: ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov č. p.
556, 687 61 Vlčnov, IČ: 60713224, AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská
3221/26, 767 01 Kroměříž, IČ: 63491257, SAMOHÝL MOTOR a. s., třída Tomáše
Bati 642, 763 02 Zlín – Prštné, IČ: 25511165.
IV. vzala na vědomí

1.1

informaci o majetkoprávních vztazích pozemků podél silnice I/55 v úseku od Baťova
kanálu po konec katastru směrem do Uherského Hradiště.

2.3

finanční spoluúčast na akci „Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“ ve výši nejméně 1.186.766,90 Kč.

5.1

hospodaření města k 31.10.2020.

5.8

důvodovou zprávu k vyřazení pohledávek z přenesené působnosti z udělených pokut
za přestupky uložené v přestupkovém řízení v letech 2012–2014 v celkové výši
9.150 Kč, které zanikly z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty.

5.9

důvodovou zprávu k vyřazení pohledávek z přenesené působnosti k nevymahatelným
(zaniklým) pohledávkám z udělených blokových pokut vystavených Městskou policií
Staré Město v letech 2011–2014 v celkové výši 22.000 Kč z důvodu uplynutí
prekluzivní lhůty.
V. uložila

1.

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4502/64 ostat. plocha
o výměře cca 800 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.2

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemků:
p. č. 6046/18 ostatní plocha o výměře
2.756 m2,
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p. č. 6046/129 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/224 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/331 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/449 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře
p. č. 6046/685 orná půda o výměře
p. č. 6044/567 orná půda o výměře
p. č. 6044/576 ostatní plocha o výměře

76 m2
951 m2
289 m2
51 m2
1.403 m2
239 m2
449 m2
54 m2

vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
na úředních deskách.
T: ihned
1.3

zveřejnit záměr na převod majetku – výkup pozemků:
p. č. 6034/309 orná půda o výměře
39 m2
p. č. 6034/310 orná půda o výměře
28 m2
p. č. 6034/321 vinice o výměře
1.498 m2
p. č. 6034/322 vinice o výměře
1.572 m2
p. č. 6034/335 orná půda o výměře
193 m2
p. č. 6034/336 orná půda o výměře
240 m2
p. č. 6053/308 ostatní plocha o výměře
17 m2
p. č. 4594/13 ostatní plocha o výměře
40 m2
p. č. 4594/14 ostatní plocha o výměře
39 m2
které se nachází v lokalitě Vinohrady a v lokalitě ul. U Sklépka ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.8

zapracovat implementaci limitů odpadů odebíraných na sběrných dvorech od občanů
bez úhrady občanem do smluv a ceníků provozu sběrných dvorů.
T: 31.12.2021

Josef Bazala, v. r.
starosta

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

