
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 62. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 15.09.2021 v kanceláři starosty 
  
Rada města po projednání bodů programu: 
 
 

I. schválila 
 

  zápis z 61. schůze rady města. 
  program 62. schůze rady města. 
 
1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 4502/30 ostat. plocha o výměře 41 m2 

v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 
1.5 svěření dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy k hospodaření 

dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Základní škole, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, Staré Město, Komenského 1720, IČO 75022567.  
 

1.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Parkoviště a změny ceny 
a termínu předání díla“. 

 
2.1 uzavření smlouvy o dílo akce Koncepce komunikace Městského úřadu Staré Město 

s veřejností se zhotovitelem Gatum Advisory s. r. o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, 
IČ: 04153499 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.2 uzavření smlouvy o dílo akce Vytvoření nových webových stránek města Staré Město 

se zhotovitelem URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 v souladu 

s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

2.3 uzavření smlouvy o dílo akce Město Staré Město – Elektronická úřední deska 
s dodavatelem emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace. 

 
2.5 uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka akce Výstavba 

infrastruktury pro RD Velehradská – demolice objektů – výkon TDS s dodavatelem 
Ing. Radim Hubáček - RAVI, se sídlem Březolupy 259, 687 13 Březolupy, 
IČ: 65316223 v souladu s návrhem příkazní smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 
2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Úpravy 

prostranství před radnicí, Staré Město. 
 

 
 

II. neschválila 
 

1.2 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostatní plocha 
o výměře cca 100 m2 v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 
 

III. doporučila zastupitelstvu města 
 

1.3 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 
36 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
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Pavlu Geitlerovi, Sušice 185, IČO 64516784, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. 
 

1.4 schválit převod majetku – směnu části pozemku p. č. 6068/93 orná půda, části 
pozemku p. č. 6068/94 orná půda, části pozemku p. č. 6068/122 orná půda a části 
pozemku p. č. 6068/123 orná půda o celkové výměře 165 m2, které jsou ve vlastnictví 
společnosti Retail park Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1, 
IČO 07418451, za část pozemku p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 165 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování točny nákladních automobilů 
pro zásobování obchodní zóny. 

 
2.4 schválit podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentury na akci Kluziště včetně 

zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě v rámci dotačního investičního 
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 
č. 13/2021 – Regiony 2021. 

 
3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
 Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2021 těmto spolkům a organizacím: 
 
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2021 
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 48491977                         50.000 Kč 
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a 
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru VSK 
 
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001     50.000 Kč 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu 
 
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                      50.000 Kč 
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou 
 
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408     10.000 Kč 
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 62833081              70.000 Kč 
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru 
 
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 04355814    10.000 Kč 
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a 
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem 
 
A.2       Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475    45.000 Kč 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku 
 
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366   40.000 Kč 
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní 
 
STAROMĚSTSKÁ KAPELA  z. s., IČ 70837155    15.000 Kč 
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou 
 
Klub přátel vína,  z.s., IČ 22813799      15.000 Kč 
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku 
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Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace 15.000 Kč 
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní 
 
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396         5.000 Kč 
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku 
 
A.3        Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378     20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou  
 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Město,  15.000 Kč 
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku 
 
5.2 schválit rozpočtové opatření č. 5/2021: 

 zvýšení příjmů ze 144.690 tis. Kč na 147.846 tis. Kč 

 snížení výdajů ze 161.389 tis. Kč na 158.735 tis. Kč 

 změnu financování z 16.699 tis. Kč na 10.889 tis. Kč 

 
5.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 2/2021 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství. Touto nově navrhovanou obecně 

závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

se zruší stávající Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 4/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, a to s účinností od 01.01.2022. 

5.4 schválit založení nových termínovaných vkladů v Raiffeisenbank a J&T Bank 
 v navrhovaném objemu a rozložení od 6 měsíců do 3 let dle zápisu. 
  
 

 
IV. nedoporučila zastupitelstvu města 

 
1.2 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře 

cca 100 m2 v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní *** a panu ***, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku – zpevněná plocha před výlohami a vstupem do prodejny.  

 
 

V. rozhodla 
 

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Koncepce komunikace Městského 

úřadu Staré Město s veřejností – veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 

Vybraný dodavatel Gatum Advisory s. r. o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, 

IČ: 04153499 s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez DPH, tj. 114.950 Kč vč. DPH. 

 
2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vytvoření nových webových stránek 

města Staré Město – veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel 
URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 s nabídkovou cenou 
110.000 Kč bez DPH, tj. 133.100 Kč vč. DPH. 
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2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Město Staré Město – Elektronická 

úřední deska – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel 
emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414 s nabídkovou cenou 
209.075 Kč bez DPH, tj. 252.980,75 Kč vč. DPH. 

 
2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výstavba infrastruktury pro RD 

Velehradská – demolice objektů – výkon TDS - veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby. Vybraný dodavatel Ing. Radim Hubáček - RAVI, se sídlem Březolupy 259, 
687 13 Březolupy, IČ: 65316223, s nabídkovou cenou 349.000 Kč bez DPH, 
tj. 422.290 Kč včetně DPH. 

 
2.6 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky Úpravy prostranství před radnicí, Staré 

Město - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce z důvodů, že pro 
hodnocení nabídek není k dispozici žádná cenová nabídka a není možné po 
zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výběrovém řízení. 

 
 

VI. souhlasí 
 

2.4 se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce Kluziště 
včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě v rámci dotačního 
investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, 
výzva č. 13/2021 – Regiony 2021. 

 
 
 

VII. určila 
 

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 
Úpravy prostranství před radnicí, Staré Město tyto  dodavatele: KODRLA s.r.o., 
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, STAVAKTIV 
s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497, SV – 
Stav, s.r.o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice, IČ: 25513672, DIČ: CZ25513672, 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455, TRADIX REALIZACE s.r.o., 
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, TUFÍR, 
spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, DIČ: CZ26263718. 

 
 

VIII. udělila 
 

3.1 Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků 

 v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě v roce 2021: 

 Ing. Petru Obdržálkovi 
 p. Janu Junaštíkovi 

 
IX. odvolala 

 

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h a s § 122 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění pana Mgr. Vratislava Brokla z funkce předsedy Komise pro územní 
plán a územní rozvoj. 
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X. jmenovala 
 

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h a s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění pana Ing. Pavla Bartošíka předsedou Komise pro územní plán 
a územní rozvoj. 

 
 

XI. vzala na vědomí 
 

1.6 časový plán města Staré Město pro provádění opatření Programu zlepšování kvality 
ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07. 

 
4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společné územní a stavební řízení dle § 94j 

stavebního zákona na novostavbu řadového rodinného domu na parc. č. 4729/30 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

 
4.2 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společné územní a stavební řízení dle § 94j 

stavebního zákona na  stavební úpravy, přístavbu a nástavbu RD č. p. 1115 
ul. Karolíny Světlé  na parc. č. 1076, 240/197 a 240/360 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

 
5.1 hospodaření města Staré Město k 31.08.2021. 

 
 

XII. uložila 
 

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
 
1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 4502/30 ostat. plocha o výměře 

41 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.      T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 
 


