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OÚ/785/2019 

Z á p i s    
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město 

konaného dne 27. 11. 2019   

 

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO 
 

Přítomni: Mgr. Bc. Roško Jiří, Mgr. Bílek Petr, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora, Bc. Maršálek 

Daniel, Hrabec Vladislav, Pohl Marek, Jaromír Kaňok, Fukala Libor 

Omluveni:  

Neomluven:  
 

Starosta obce při zahájení zasedání ZO informoval všechny přítomné, že z tohoto zasedání je pořizovaný 
zvukový i obrazový záznam pro potřeby obecního úřadu.  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

  
• Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková 

• Ověřovatelé:  Jaromír Kaňok, Konrád Niesner 
   pro – proti - zdržel se 

  Hlasování:                                                                                                                   9  – 0 - 0 
 

• program v navrženém znění  
                                                                                                                                       pro – proti - zdržel se 

 Hlasování:                                                                  9 - 0 – 0 

 
 

Kontrola Usnesení z minulého 6. zasedání ZO konaného 25.09.2019 

 

 

OÚ/653/2019 

U s n e s e n í   
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město 

konaného dne 25. 09. 2019   
  

 

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO 
 

Přítomni: Mgr. Bc. Roško Jiří, Mgr. Bílek Petr, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora, Bc. Maršálek 
Daniel, Hrabec Vladislav, Pohl Marek 

Omluveni: Jaromír Kaňok, Fukala Libor 

Neomluven:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

  
• Zapisovatelem zápisu: Ing. Lucie Marková 

• Ověřovatelé:  Bc. Daniel Maršálek, Konrád Niesner 
   pro – proti - zdržel se 

  Hlasování:                                                                                                                   6  – 0 - 0 
 

• program v navrženém znění  
                                                                                                                                       pro – proti - zdržel se 

 Hlasování:                                                                  6 - 0 – 0 
 

• Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z 5. zasedání ZO konaného dne 26. 06. 2019 
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               pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:                                                                    6    – 0 – 0 
 

bod 1.1.  

 

1. zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 za rok 2019 ve výdajové i 
příjmové stránce,  

2. zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 10 za rok 2019 ve výdajové i příjmové 
stránce, 

3. rozpočtové změny budou provedeny dle přílohy č. 1.1. která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( splněno) 
bod 1.6.  

 

1. směrnici č. 1/2019 upravující poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce 
Staré Město, 

2. zmocňuje starostu obce k podpisu této směrnice. 
 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( splněno) 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav omluven   

Celkem 6   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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bod 2.1. 

 

1. realizaci veřejné zakázky označené „Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město“,  

2. smlouvu o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 
738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou Frýdecká skládka a.s., Panské Nové 
Dvory 3559, Frýdek Místek, 738 01, IČ 47151552 jako zhotovitelem, 

3. uzavření smlouvy o dílo uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení,   
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

 
Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( splněno) 
bod 2.2. 

 

1. realizaci investiční akce - nákup nádob na sklo, plast a bio-odpad v rámci veřejné zakázky  
„Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“ v roce 2019,   

2. kupní smlouvu na dodávku nádob mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 
46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a společnosti ELKOPLAST CZ, 
s.r.o, Štefánikova 2664, Zlín, 760 01, IČ 25347942, jako dodavatelem,  

3. uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 2 tohoto usnesení,    
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( splněno) 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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bod 2.3. 

 

1. realizaci investiční akce - nákup 44 kusů LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré 
Město v roce 2019,   

2. kupní smlouvu na dodávku 44 kusů LED svítidel mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se 
sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou JKV 

Opava s.r.o., Rolnická 663/101, Opava, 747 05, IČ 49606182, jako dodavatelem,  

3. uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 2 tohoto usnesení,    
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  

 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
bod 2.4. 

 

 

1. smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrským sítím a zpevněné 
plochy, umístěných v pozemcích par. č. 2219/11 a 7005/26 k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, 
která bude uzavřená mezi Obci Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré 
Město, 738 01 Frýdek-Místek a Simonou Bučkovou, trvale bytem , 

,  
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést 

stavbu, uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení,  
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   
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( splněno) 
 

bod 2.5. 

 

1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 
smlouvy IV – 12-8017416/02, řešící zřízení budoucí služebnosti – věcného břemene 
k pozemkům par. č. 7095/3, 2219/1, 7040, 7094 vše  v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, 

zapsané u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek na LV1 pro 
Obec Staré Město a Katastrální území Staré Město u Frýdku-Místku a Smlouvu o právu 
provést stavbu v těchto pozemcích, které budou uzavřené mezi Obci Staré Město a ČEZ 
Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV-Podmokly  

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést 
stavbu, uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení,  

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( splněno) 
 

bod 2.6. 

 

1. smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  inženýrským sítím a umístění 
zpevněné plochy, umístěných v pozemcích par. č. 7599/10 k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, 
která bude uzavřená mezi Obci Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré 
Město, 738 01 Frýdek-Místek a Jindřiškou Ničmanovou, trvale bytem ,  

,  
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést 

stavbu, uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení, 
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

 

Hlasování: 

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   
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( splněno) 
bod 2.7. 

 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2219/11, 7013/3, všechny zapsané pro obec Staré 
Město v k. ú.  Staré Město u Frýdku-Místku u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro společnost  GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem 
Klišská 940/96, Kliše, Ústí nad Labem 400 01 zastoupené na základě plné moci společností 
GridServis, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uvedené v bodě 1 tohoto usnesení,    
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( splněno) 
                           

Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

  
bod 1.3. 

 

1. ve věci veřejné zakázky sběr a svoz odpadu pro Obec Staré Město v souladu s § 122 zákona 

č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek o výběru a o uzavření smlouvy o 
dílo s dodavatelem Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO 471 51 552, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Nabídková cena tohoto dodavatele činí 672 410,00 Kč bez DPH. 
 

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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2. ukládá starostovi, aby zajistil prostřednictvím pověřené osoby v souladu s § 122 odst. 3 až 
5 zákona č. 134/2016 Sb. vybranému dodavateli odeslání výzvy k předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a poté v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb. oznámil výběr dodavatele na profilu zadavatele, a to neprodleně ve lhůtách 
stanovených shora citovaným zákonem. 

 

3. na základě předložené „Zprávy o hodnocení nabídek“ o dalším pořadí uchazečů o 
veřejnou zakázku pod názvem „Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město“ takto: 

 

Pořadí 
uchazečů 

nabídky  

 

Obchodní firma 

nabídková cena 
bez DPH 

1. Frýdecká skládka a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek 
Místek, 738 01, IČ 47151552 

   672 410 ,-Kč 

2. FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha Ďáblice, 
182 00, IČ 45809712 

   765 431 ,-Kč 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 1.4. 

 

1. na základě předložené „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Řešení 
separovaných odpadů v obci Staré Město“ s dodavatelem, který se umístil v pořadí 
nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější nebo 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o, Štěfánikova 
2664, Zlín, 760 01, IČ 25347942 za nejvýše přípustnou cenu  719 100,-Kč bez DPH.  

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
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bod 1.5. 

 

1. na základě předložené „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Dodávka 
44 ks LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré Město“ s dodavatelem, který se umístil 

v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmou JKV Opava s.r.o, 
Rolnická 663/101, Opava, 747 05, IČ 49606182 za nejvýše přípustnou cenu  285 340,-Kč 
bez DPH.  

 

2. na základě předloženého „Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek“ o dalším pořadí 
uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Dodávka 44 ks LED svítidel veřejného 
osvětlení v obci Staré Město“  takto: 

 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
TESLUX Lighting s.r.o 

 

287 056 ,- Kč 347 338,- Kč 2. 

Elektro – Štaif s.r.o. 358 776,-Kč 434 119,-Kč 3. 

JKV Opava  s. r. o.  285 340,- Kč 345 261,40,- Kč 1. 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

bod 1.2. 

 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o poskytnutí dotace obci Staré 
Město na projekt „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“ od Ministerstva životního 
prostředí, z Operačního programu životního prostředí, 104 výzvy, prioritní osy 3, číslo výzvy 
05_18_104, v celkové maximální výši 984 456 ,- Kč,  

 

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení všech potřebných úkonů směřujících 
k zajištění realizace projektu „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“ (k nákupu 
nádob na separovaný odpad) až do doby ukončení projektu. 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve Starém Městě, dne 25. 09. 2019 

 

 

• Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z 6. zasedání ZO konaného dne 25. 09. 2019 
 

         pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:                                                    9    – 0 – 0 

 

 

 

 

1. Organizační a finanční záležitosti 
 

 

1.1. Rozpočtové změny obce č. 11  za rok 2019                                                       (p.Trňáková) 
 

Návrh na usnesení: 
 

1. zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 za rok 2019 ve výdajové i 
příjmové stránce, 

2. rozpočtové změny budou provedeny dle přílohy č. 1.1., která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 

Zdůvodnění: 
Rozpočtová změna č. 11 za rok 2019 byla provedena starostou obce na základě zmocnění ZO ze dne 

 05. 12. 2018, bod 1. 3. Rozpočtová změna č. 11  za rok 2019 - viz příloha č. 1.1. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor omluven   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav omluven   

Celkem 6   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   
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1.2. Návrh rozpočtu obce na rok 2020                                                                      (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení : 
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje:  
1. rozpočet obce Staré Město na rok 2020 v předloženém znění,  
2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 06. 11. 2019. 
 

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2020 p .o. ZŠaMŠ Staré Město závazné ukazatele: 

1. příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Staré Město, okres 
Frýdek-Místek ve výši 2,0 mil. Kč,  

2. výsledek hospodaření za rok 2020 nesmí být ve ztrátě. 
 

Zdůvodnění : 
Předkládáme k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2020. Daňové příjmy na rok 2020 vycházejí 
z daňových příjmu za rok 2019. Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 06. 11. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a to i v el. podobě od  08. 11. 2019 doposud. Návrh rozpočtu 

obce na rok 2020 a zápis z jednání finančního výboru ze dne 06. 11. 2019 - viz příloha 1.3. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

Předp. celkové příjmy za r. 2020 33 422 000 
Způsob financování - příjmy  

Předpokládané příjmy za r. 2020 25 722 100 

Výše zapojené rezervy z min. let celkem 7 700 000 

Předp. celkové příjmy – kontrolní součet 33 422 100 
  

Předp. celkové výdaje za r. 2020 32 303 500 
Způsob financování – výdaje:  

Rozpočet obce za r. 2020 25 722 100 

Výše zapojené rezervy z min. let celkem 6 581 400 
Výdaje celkem 32 303 500 
  

Zůstatek ze zapojené rezervy z min. let  1 118 600 
Kontrolní součet 33 422 100 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   
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1.3. Poskytnutí dotace na řešení separovaných odpadů v obci  Staré Město             (Mgr. Roško)                           
 

Návrh na usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na řešení separovaných odpadů v obci 

Staré Město od Ministerstva životního prostředí, z Operačního programu životního 
prostředí 2014-2020, číslo programu 11531, v celkové výši 808 503,85 Kč,  

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přílohy č. 1 (Podmínky poskytnutí dotace) a č. 2 (Část 
A-Stanovení finančních oprav), které tvoří nedílnou součást Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace – identifikační číslo 115D314021232,  

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení všech potřebných úkonů 
směřujících k zajištění realizace projektu k nákupu nádob na separovaný odpad dle 
projektu, až do doby ukončení projektu dle příloh uvedených v bodě 2. tohoto usnesení. 

 

Zdůvodnění: 
Současné vedení OÚ požádalo MŽP ČR o poskytnutí dotace na zakoupení nádob na separovaný odpad. 
Dne 25. 09. 2019 OÚ obdržel písemnost pod názvem Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
včetně  Příloha č. 1 a č. 2. Na základě výše uvedeného je zapotřebí schválit poskytnutou dotaci a pověřit 
starostu obce k provádění všech potřebných úkonů k zajištění zdárné realizace celého projektu.        
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy č. 1 (Podmínky poskytnutí dotace) a 
přílohy č. 2 (Část A-Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancování OPŽP 
v případě porušení povinnosti při zadávání zakázek/veřejných zakázek.) Dne 22.11.2019 obdržel OÚ 
Staré Město rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), kde je již upravena celková výše poskytnuté 
dotace, tedy částka 808 503,85 Kč,-  - viz příl.1.3. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   
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1.4. Zpráva o provedené kontrole plnění usnesení ZO za rok 2019                             (p.Niesner) 
 

Návrh na usnesení : 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. provedení kontroly plnění usnesení ZO Obce Staré Město za období 9/2018 až 11/2019, 
2. zprávu předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole, 
3. zápis kontrolního výboru z provedené  kontroly  dne 25. 11. 2019. 
 

Zdůvodnění: 
Dne 25. 11. 2019 provedl Kontrolní výbor kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Obce Staré Město za 
období 9/2018 až 11/2019. Kontrolní výbor konstatuje, že veškeré usnesení za výše uvedené období 
jsou splněné nebo v současné době probíhá její plnění. Kontrolní výbor nemá k předloženým materiálům 
žádné připomínky. Zápis z jednání komise kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2019 - viz příloha 1.4. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Projednání zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré Město v roce 

2019                                                                                                                        (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:      
1. zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2019, vyhotovenou 

pracovníky KÚ Ostrava čj. MSK 128967/2019, Sp. zn. KON/4338/2019//Sam 113.1 V10 N. 
 

Zdůvodnění:  
  

Dne 04. 09. 2019 provedla kontrolní skupina pracovníku krajského úřadu přezkum hospodaření obce 
za rok 2019 k datu 31.07.2019. Při této kontrole nebyly zjištěné žádné chyby a nedostatky, výrok 
auditoru je bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2019  

čj. MSK 128967/2019, Sp. zn. KON/4338/2019//Sam 113.1 V10 N -viz příloha č. 1.5 
  

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 
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1.6. Zvýšení nájemného v domě č.p. 339 a č.p. 340  v obci Staré Město                      (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení : 
 

1. zastupitelstvo obce schvaluje  zvýšení nájemného v bytech č.p. 339 a  č.p. 340 v obci 

Staré Město  o 10 Kč za 1 m2, tj. na 44 Kč za 1 m2. Zvýšení nájemného bude účinné od   
1. 1. 2020. 

Zdůvodnění : 
 

Nájemné v obecním bytě č. p. 339 činí  za 1 m2  34,- Kč a v domě č. p 340 činí za 1 m2 34,- Kč. Vzhledem 

k tomu, že v současné době činí průměrné tržní nájemné 100-120,--Kč/m2  a to i v obci Staré Město, je 
obec Staré Město jako vlastník obecních bytů nucená zvýšit stávající nájemné v obecních bytech alespoň 
o 10 Kč/m2, neboť současné nájemné je velice nízké a již neodpovídá alespoň  cenám  průměrného 
tržního nájmu. Dle zákona o obcích je ZO povinné nakládat s obecním majetkem jako řádný hospodář.  
Nově zvýšené nájemné činí za byt celkem: 
 
 

Nájemné za byty v domě č. p.339 
 

č. bytu m2 

bytu 
Stávající výše 

nájemného 
Navrhované  

Zvýšení 
Nová výše  
nájemného 

1. 46,4 1.578,-Kč 464,-Kč 2.042,-Kč 

2. 50,9 1.731,-Kč 509,-Kč 2.240,-Kč 

3. 51,5 1.751,-Kč 515,-Kč 2.266,-Kč 

4. 46,4 1.578,-Kč 464,-Kč 2.042,-Kč 

5. 46,4 1.578,-Kč 464,-Kč 2.042,-Kč 

6. 52,0 1.768,-Kč 520,-Kč 2.288,-Kč 

7. 51,3 1.744,-Kč 513,-Kč 2.257,-kč 
8. 46,4 1.578,-Kč  464,-Kč 2.042,-Kč 

9. 51,5 1.751,-Kč 515,-Kč 2.266,-Kč 
 

 
Nájemné za byty v domě č. p.340 

 

č. bytu m2 

bytu 
Stávající výše 

nájemného 
Navrhované  

Zvýšení 
Nová výše  
nájemného 

1. 66,4 2.258,-Kč 664,-Kč 2.922,-Kč 

2. 66,4 2.258,-Kč 664,-Kč 2.922,-Kč 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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3. 66,4 2.258,-Kč 664,-Kč 2.922,-Kč 

4. 66,4  2.258 ,-Kč 664,-Kč 2.922,-Kč 
 

Uvedené výše nájemného jsou uvedené bez záloh na poskytnuté služby. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele PD – investiční akce oprava   místní 
komunikace ul. Lazecká -  Staré Město                                                                ( Mgr. Roško )                                        

 
 

 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
1. na základě předloženého „Záznamu o hodnocení a posouzení nabídek“ o výběru nejvhodnější 

nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Výběr zhotovitele 
PD – investiční akce oprava místní komunikace ul. Lazecká – Staré Město“ s dodavatelem, 

který se umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmu firmou ASA, 

spol. s.r.o, ul. Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 16628519 za nejvýše přípustnou cenu 
80 000 Kč bez DPH v roce 2020, 

 

2.    na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a vyhodnocení 
nabídek“ o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Výběr zhotovitele PD – 

investiční akce oprava místní komunikace ul. Lazecká – Staré Město“ takto: 
 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
ASA, spol.  s.r.o 80 000,- Kč 96 800,-Kč 1. 

Ing. Bronislav Bonczek  Není plátce 135 000,-Kč 2. 

 

 

Zdůvodnění: 
V rámci přípravy této investiční  akce  Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v 
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr realizační 
firmy na provedení díla „ Výběr zhotovitele PD – investiční akce oprava místní komunikace ul. Lazecká 
– Staré Město“. K podání nabídek byly oslovené 3 firmy. Nabídku zaslali pouze dvě firmy.  Ing. Pavla 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Talášková zaslala email, že se z kapacitních důvodů výběrového řízení nezúčastní a nabídku nepodá.   
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu obdržel nabídky s těmito cenovými nabídkami:  
 

 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
ASA, spol.  s.r.o 80 000,- Kč 96 800,-Kč 1. 

Ing. Bronislav Bonczek  Není plátce 135 000,-Kč 2. 

Ing. Pavla Talášková 
  

Neúčastní se 
 

 

Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém zasedání rozhodlo ve věci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr zhotovitele PD – investiční akce oprava místní komunikace ul. 
Lazecká – Staré Město“ o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s firmou:  ASA, spol. 

s.r.o, ul. Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 16628519 za nejvýše přípustnou cenu 80 000 Kč bez 
DPH.  Záznam o posouzení a hodnocení nabídek  na „Výběr zhotovitele PD – investiční akce oprava 
místní komunikace ul. Lazecká – Staré Město“ – viz příloha 1.7.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele PD – investiční akce stavba   místní 
komunikace ul. Pod Hůrkama -II. etapa  Staré Město                                        ( Mgr. Roško )                                        

 

Návrh na usnesení : 
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
 

1. na základě předloženého „Záznamu o hodnocení a posouzení nabídek“ o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Výběr zhotovitele 

PD – investiční akce stavba místní komunikace ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“ 
s dodavatelem, který se umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmou:   Ing. Jan 

Görner, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 88381234 za nejvýše 
přípustnou cenu 152 000 Kč  v roce 2020 – 2021, 

  

2. na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a vyhodnocení 
nabídek“ o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Výběr zhotovitele PD – 

investiční akce stavba místní komunikace ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“ takto: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
Ing. Jan Görner Není plátce DPH 152 000,-Kč 1. 

Ing. Bronislav Bonczek Není plátce DPH 185 000,-Kč 2. 

 

Zdůvodnění: 
V rámci přípravy této investiční  akce  Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v 
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr realizační 
firmy na provedení díla „ Výběr zhotovitele PD – investiční akce stavba místní komunikace ul. Pod 

Hůrkama - II. etapa – Staré Město“   včetně výkonu inženýrské činnosti. K podání nabídek byly oslovené 
3 firmy. Nabídku zaslali pouze dvě firmy.   Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu obdržel nabídky 

s těmito cenovými nabídkami:  
 

 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
Ing. Jan Görner Není plátce DPH 152 000,-Kč 1. 

Ing. Bronislav Bonczek Není plátce DPH 185 000,-Kč 2. 

Ing. Pavla Talášková   Neúčastní se 
 

 

Ing. Pavla Talášková zaslala OÚ Staré Město zprávu, že z kapacitních a časových důvodů cenovou 
nabídku nepodá. Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém zasedání 
rozhodlo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr zhotovitele PD – investiční akce stavba místní 
komunikace ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“   včetně výkonu inženýrské činnosti“ o výběru 
nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s firmou:  Ing. Jan Görner, se sídlem Nad Lipinou 1729, 

Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 88381234 za nejvýše přípustnou cenu 152 000 Kč bez DPH.  
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek  na „Výběr zhotovitele PD – investiční akce stavba místní 
komunikace ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“   včetně výkonu inženýrské činnosti“ – viz 

příloha 1.8.  

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky – „Dodávka (prodej) „Komunálního traktoru 
s příslušenstvím“                                                                                                     ( Mgr. Roško )                                        

 

 

Návrh na usnesení : 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 

1. na základě předloženého „Záznamu o hodnocení a posouzení nabídek“ o výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Dodávka 
(prodej) „Komunálního traktoru s příslušenstvím“ s dodavatelem, který se umístil v pořadí 
nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější nebo 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmu firmou IVRATECH-CZ spol. s.r.o, ul. 

Miroslava Bajera 6036/9, Ostrava Poruba, 708 00 IČ: 04593448  za nejvýše přípustnou cenu 

878 500,- Kč bez DPH v roce 2020,  
2. na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a vyhodnocení 

nabídek“ o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Dodávka (prodej) 
„Komunálního traktoru s příslušenstvím“ takto: 

 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
IVRATECH-CZ s.r.o. 878 500,- Kč 1 062 985,-Kč 1. 

ALFA PROFI s.r.o.  
919 800,- Kč 1 112 958,-Kč 2. 

SYNPRO s.r.o. 928 300,- Kč 1 123 243,- Kč 3. 

 

Zdůvodnění: 
Z důvodu zvýšení kvality provádění komunální údržby v obci Staré Město a také  s ohledem na současný 
technický stav traktoru a příslušenství je nutné zainvestovat a zakoupit traktor nový a vybavit ho 

kvalitním  příslušenstvím.  Proto v rámci přípravy této investiční  akce – nákupu-  Obec Staré Město 
vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele komunálního traktoru s příslušenstvím označené 
jako „Dodávka (prodej) Komunálního traktoru s příslušenstvím“. K podání nabídek byly oslovené 3 
firmy. Nabídku zaslali všechny oslovené firmy. Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu obdržel 
nabídky s těmito cenovými nabídkami:  
 

 

Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
IVRATECH-CZ s.r.o. 878 500,- Kč 1 062 985,-Kč 1. 

ALFA PROFI s.r.o.  
919 800,- Kč 1 112 958,-Kč 2. 

SYNPRO s.r.o. 928 300,- Kč 1 123 243,- Kč 3. 
 

Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém zasedání rozhodlo ve věci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka (prodej) Komunálního traktoru s příslušenstvím“ o výběru 
nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s firmou: IVRATECH-CZ spol. s.r.o, ul. 

Miroslava Bajera 6036/9, Ostrava Poruba, 708 00 IČ: 04593448  za nejvýše přípustnou cenu 878 500,- 

Kč bez DPH.  Záznam o posouzení a hodnocení nabídek  na „Dodávka (prodej) Komunálního traktoru 
s příslušenstvím“ – viz příloha 1.9.  

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   
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1.10. Zřízovací listina p.o.  ZŠ a MŠ Staré Město – dodatek č. 1/2019                      (Mgr. Roško) 

 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce vydává: 
1. na základě ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Dodatek č. 1/2019 ke Zřizovací listině Základní školy  a mateřské školy Staré Město, okres 
Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem Jamnická 270, Staré Město, 738 01 Frýdek-

Místek, 
2. pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1/2019 ke  Zřizovací listině. 

 

Zdůvodnění : 
 

Od 1. září 2019 nastala změna v provozování doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Staré Město. Od tohoto data 
provádí ZŠ a MŠ také nad rámec obsahu doplňkové činnosti uvedené ve  Zřizovací listině činnost  rozvoz 
obědů cizím strávníkům (občanům obce Staré Město).  Proto je nutné tuto činnost doplnit do Zřizovací 
listiny formou dodatku.  Dodatek č. 1/2019  ke Zřizovací listině je v příloze č. 1.10. 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Projednání  „Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 a zpráva o hospodaření za rok 2018“ 

                                                                                                                                 (Mgr. Roško)                                                                                           
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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1. výroční zprávu za školní rok 2018/2019 a zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní                                       
školy a mateřské školy Staré Město, příspěvková organizace.  

 

Zdůvodnění:  
  

Dne 13.10. 2019 byla na Obecní úřad Staré Město doručena „Výroční zpráva Základní školy a 
mateřské školy Staré Město  za školní rok 2018/2019 a zpráva o hospodaření za rok 2018“ č.j. 
ZŠaMŠ 239/2019. Tato zpráva je předložena zastupitelstvu obce k seznámení   ,-viz příloha č. 1.11. 
  

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Projednání  „Koncepce zhodnocení stavu plnění k 01.09. 2019 s výhledem do roku 2024“ 

                                                                                                                                (Mgr. Roško)                                                                                           
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   

1. koncepci ZŠ a MŠ Staré Město a  zhodnocení stavu plnění k 01.09.2019 s výhledem do roku 
2024 a dále. 

Zdůvodnění:   

Dne 24.10. 2019 byla na Obecní úřad Staré Město doručena „koncepce ZŠ a MŠ Staré Město a  
zhodnocení stavu plnění k 01.09.2019 s výhledem do roku 2024 a dále. Tato zpráva byla 
vyhotovena vedením ZŠ a MŠ Staré Město na základě výzvy zřizovatele ZŠ a MŠ p.o.. Nyní je 
předložena zastupitelstvu obce k seznámení   ,-viz příloha č. 1.12.  

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   
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1.13. Zásady pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město  (Mgr. Roško)                                                                                                                 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. zásady pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město, 

2. zmocňuje starostu obce k podpisu těchto zásad. 
 

Zdůvodnění : 
 

             Zásady pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město zastupitelstvu obce 

Staré Město umožní ocenit a vyjádřit úctu a uznání osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj a 

šíření dobrého jména  obce Staré Město ve všech sférách společenského, kulturního a sportovního 
života, jakožto i ocenění obce za vynikající tvořivé výkony a významné výsledky v oblasti 
společenskovědní či vědecké, nebo za vynikající výkony v oblasti kulturní, umělecké, a to vždy jen 
osobnosti, jejíž dosavadní život je silně spjat s obcí a její historií, za předpokladu, že se zasloužila o 
rozvoj obce nebo propagaci obce Staré Město. Zásady -  viz. příloha 1.13. 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. Změna územního plánu obce Staré Město č. 1                                                    ( Mgr. Roško)                       
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce  

 

            1.  projednalo a bere na vědomí 

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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pořizovatelem předložený Návrh změny č. 1 Územního plánu Staré Město a důvodovou zprávu, 
 

2.   konstatuje ověření 
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh změny č. 1 Územního plánu Staré 
Město není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, 
 

3.   vydává 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu 
Staré Město formou Opatření obecné povahy č. 1/2019. 
 

Zdůvodnění:   
            Dne 18.11. 2019 byl na Obecní úřad Staré Město doručen Návrh na vydání Změny č. 1 územního 

plánu Staré Město, který zaslal pořizovatel ÚP a to Odbor územního plánování a stavebního 
řádu MM Frýdku Místku.     O pořízení Změny č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo obce Staré Město 
na základě Návrhu obsahu změny č. 1 Územního plánu Staré Město z podnětu navrhovatele 
zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dne 27. 02. 2019. 

Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Staré Město je Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Návrh změny č. 1 Územního plánu Staré Město (dále také 
„návrh změny ÚP“) pro veřejné projednání byl zpracován v červnu 2019. Důvodová zpráva, 
návrh na vydání změny č. 1 ÚP Staré Město, Opatření obecné povahy č. 1/2019 - viz příloha č. 
1.14. 

  

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15. Žádost SDH Staré Město                                                                                     (Mgr. Roško)                                                                                                                 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

 

1. poskytnutí  části pozemku  p.č. 2449/1 k.ú. Staré Město u Frýdku Místku do užívání Sboru 
dobrovolných hasičů obce Staré Město. 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zdůvodnění : 
 

             Dne 18.11.2019 byla na zdejší Obecní úřad doručena žádost SDH Staré Město, kteří žádají 
zastupitelstvo obce Staré Město  o poskytnutí pozemku do jejich vlastního užívání, jež se nachází za 
budovou SDH  ( dnes pozemek v užívání ZŠ a MŠ p.č. 2449/1). Důvodem jejich žádosti je získat od 
obce část zmíněného pozemku do svého užívání z důvodu, že v současné době nemají žádný 
venkovní prostor, kde by v letních měsících mohli realizovat různá svá letní setkání a venkovní 
posezení. V současné době je již zpracována projektová dokumentace na revitalizaci venkovních 
prostor ZŠ a MŠ a požadovaná část pozemku je zde určena výhradně na výstavbu krytého stání 
služebního motorového vozidla ZŠ a MŠ. V jiném prostoru než za požární zbrojnicí toto parkoviště 
nelze umístit.  Žádost SDH a snímek z katastrální mapy viz. příloha 1.15. 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Smlouvy 
 

2.1. Smlouva o dílo-  vyhotovení PD – investiční akce oprava místní komunikace ul. Lazecká – 

Staré Město                                                                                                                (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. vyhotovení projektové dokumentace na realizaci investiční akce „Oprava místní komunikace 

ul. Lazecká – Staré Město“ v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku“ firmou ASA, spol. s.r.o, ul. 

Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 16628519 za nejvýše přípustnou cenu 80 000 Kč bez 
DPH v roce  2020, 

2. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na investiční akci „ Oprava místní 
komunikace ul. Lazecká – Staré Město“, která bude uzavřená mezi firmou ASA, spol. s.r.o, ul. 

Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 16628519 a Obcí Staré Město, Jamnická 46, Staré 
Město,  IČ: 00576948, 

3. uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,  
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

Zdůvodnění: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád   zdržel 
KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír   zdržel 
LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek  proti  

Hrabec Vladislav   zdržel 
Celkem 5 1 3 

Návrh usnesení byl schválen 
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Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vyhotovení projektové dokumentace na realizaci 
investiční akce „Oprava místní komunikace ul. Lazecká – Staré Město“.  Na základě rozhodnutí ZO 
Staré Město o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, viz. bod 1.7. dnešního programu  se vítězem 
tohoto řízení stala firma  - ASA, spol. s.r.o, ul. Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 16628519, s 

kterou je nyní zapotřebí uzavřít smlouvu o dílo  na realizaci této akce. Smlouva o dílo  -viz příloha 2.1. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Smlouva o dílo-  vyhotovení PD – investiční akce „Stavba   místní komunikace ul. Pod 

Hůrkama -II. etapa -  Staré Město“                                                                          (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. vyhotovení projektové dokumentace na realizaci investiční akce „Stavba místní komunikace 
ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“   včetně výkonu inženýrské činnosti v k.ú. Staré 
Město u Frýdku-Místku  firmou :   Ing. Jan Görner, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ: 88381234 za nejvýše přípustnou cenu 152 000 Kč  v roce 2020 – 2021, 

2. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na investiční akci „ Stavba místní 
komunikace ul. Pod Hůrkama – II. etapa – Staré Město“ včetně výkonu inženýrské činnosti, 
která bude uzavřená mezi firmou Ing. Jan Görner, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ: 88381234 a Obcí Staré Město, Jamnická 46, Staré Město,  IČ: 005769 

48, 

3. uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,  
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 
 

Zdůvodnění: 
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vyhotovení projektové dokumentace na realizaci 
investiční akce „Stavba místní komunikace ul. Pod Hůrkama - II. etapa – Staré Město“   včetně výkonu 
inženýrské činnosti“.  Na základě rozhodnutí ZO Staré Město o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu, viz. bod 1.8. dnešního programu  se vítězem tohoto řízení stala firma  - Ing. Jan Görner, se 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 88381234, s kterou je nyní zapotřebí 
uzavřít smlouvu o dílo  na realizaci této akce. Smlouva o dílo  -viz příloha 2.2. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kupní smlouva -  nákup komunálního traktoru s příslušenstvím v roce 2020  (Mgr. Roško)                           
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. zakoupení komunálního traktoru s příslušenstvím od  firmy IVRATECH-CZ spol. s.r.o, ul. 

Miroslava Bajera 6036/9, Ostrava Poruba, 708 00 IČ: 04593448  za nejvýše přípustnou cenu 
878 500 Kč,- bez DPH v roce 2020, 

2. Kupní smlouvu na  zakoupení komunálního traktoru s příslušenstvím, která bude uzavřená 
mezi firmou IVRATECH-CZ spol. s.r.o, ul. Miroslava Bajera 6036/9, Ostrava Poruba, 708 00 

IČ: 04593448 a Obcí Staré Město, Jamnická 46, Staré Město,  IČ: 00576948, 

3. uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,  
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

Zdůvodnění: 
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku (prodej) „Komunálního traktoru 
s příslušenstvím“.  Na základě rozhodnutí ZO Staré Město o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, 

viz. bod 1.9. dnešního programu  se vítězem tohoto řízení stala firma  - IVRATECH-CZ spol. s.r.o, ul. 

Miroslava Bajera 6036/9, Ostrava Poruba, 708 00 IČ: 04593448 s kterou je nyní zapotřebí uzavřít kupní 
smlouvu. Kupní smlouva  -viz příloha 2.3 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   
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2.4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících         
(Mgr. Roško)                                                

 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 

1. dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících 
č. 1034/DPS/FM/K/2019, 

2. uzavření  Dohody  uvedené v bodě 1. tohoto usnesení,   
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody.  

 

Zdůvodnění:  
 

Obec Staré Město obdržela dne 15.10. 2019 výzvu k poskytnutí součinnosti při uzavírání dohody 
vlastníků provozně souvisejících vodních děl.  Obec Staré Město je vlastníkem vodního díla – 

kanalizace. Na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu ve znění novely provedené zákonem č. 257/2013 Sb. bylo stanoveno, že vlastníci 
kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich části provozně souvisejících upraví svá 
vzájemná  práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé 
provozování kanalizace. Náležitosti této dohody jsou upraveny v § 8, odst. 15 citovaného zákona.  
Neuzavření dohody může být kvalifikováno jako přestupek dle § 32, odst. 2, písm. e) nebo § 33, 
odst. 2, písm e) z.č. 274/2001 s možným postihem až do výše 100 000 Kč. Dohoda  o úpravě 
vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 
1034/DPS/FM/K/201 -viz příloha 2.4.  

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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2.5. Dohoda o postoupení smlouvy o dílo ze dne 01.04.2019  Staré Město – kanalizace ul. Lazecká, 
Pod Hůrkama                                                                                                                (Mgr. Roško)                            

 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 

1. Dohodu o postoupení smlouvy o dílo uzavřené dne 01.04.2019 jejíž předmětem je realizace 
investiční akce - stavby kanalizace Staré Město ul. Lazecká, Pod Hůrkama, 

2. uzavření  Dohody  uvedené v bodě 1. tohoto usnesení,   
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody.  

 

Zdůvodnění:  
 

Obec Staré Město  uzavřela dne 01.04.2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby veřejné kanalizace 
Staré Město ul. Lazecká a Pod Hůrkama. Tato smlouva o dílo byla uzavřena se společností 
Jaroslav Dostálek IRP se sídlem Jablunkovská 112, Český Těšín, 737 01, IČ 10609059. 
V průběhu realizace stavby se tato společnost transformovala na společnost s ručeným 
omezením. V současné době stavbu tedy provádí společnost IRP Dostálek s.r.o., se sídlem 
Jablunkovská 943/112, Český Těšín, 737 01, IČ 29462584. Z tohoto důvodu je  nutné uzavřít 
dohodu o postoupení smlouvy o díle -viz příloha 2.5.  

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Přijetí daru - pozemek p. č. 2276/4                                                                      (Mgr. Roško) 

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 



27 

 

 

1. přijetí daru - nově vzniklého pozemku p. č. 2276/4 zahrada o 

výměře 95 m2,  nacházejícího se v k.ú. Staré Město u Frýdku-

Místku, od Šárky Foldynové a Terezy Šebestové, trvale 

bytem , , . 

Pozemek p. č. 2276/4 vznikl  rozdělením pozemku p. č. 2276/1 

zahrada, který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek 
na LV č. 262, 

2. Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Šárkou 
Foldynovou a Terezou Šebestovou, trvale bytem  

, , ,  jako 

stranou darující a Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem 
Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek, PSČ 738 01  jako 
stranu obdarovanou,  

3. uzavření Darovací smlouvy, uvedené v bodě 2. tohoto 

usnesení,   
4. zmocňuje starostu obce podpisu této smlouvy. 
 

Zdůvodnění:  
 

Nově vzniklý pozemek p.č. 2276/4 je ve vlastnictví Šárky Foldynové a Terezy Šebestové, trvale bytem 
, , .  Obec Staré Město má v uvedeném pozemku 

uloženy inženýrské sítě, kanalizační řád. Současní vlastníci se rozhodli předmětný pozemek obci Staré 
Město darovat.  Rozdělení pozemku je vyznačeno v geometrickém plánu  1349-250/2019. Darovací 
smlouva a geometrický plán-viz příloha 2.6. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.7. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7005/26,  p.č. 
2219/11, 7021/105, 7021/106                                                                                             (Mgr. Roško)                               
 

Návrh na usnesení: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 



28 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  
služebnosti  inženýrským sítím a zpevněné plochy, 

umístěných v pozemcích par. č. 2219/11 a 7005/26, 

7021/105, 7021/106 k. ú. Staré Město u Frýdku-

Místku, která bude uzavřená mezi Obcí Staré Město, 

IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 
738 01 Frýdek-Místek a Veronikou Bauerovou, 

trvale bytem , ,  
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, 
uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení,  

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

 

 

 

 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2219/11, 7005/26, 7021/105, 7021/106 k. ú. Staré 
Město u Frýdku-Místku. Paní Veronika Bauerová je  vlastníkem nemovitosti par. č. 7005/33, na 

kterém plánuje výstavbu nového RD, který bude nutné napojit na vodovodní, kanalizační, plynovou 

přípojku a vybudovat zpevněnou plochu určenou pro zřízení sjezdu k napojení na místní komunikaci 
, kdy tyto budou umístěné v pozemcích par. č. 2219/11 a 7005/26, 7021/105, 7021/106. Z tohoto 

důvodů je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene). 
Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zpevněné plochy je 

úplatná a úplata je ve výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného břemene. Uzavřením smlouvy dává 
vlastník pozemku stavebníkovi právo stavby, umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, oprav, 
modernizace a stavebních úprav na tomto  pozemku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a zpevněné plochy + zákres inž. sítí v katastrální mapě - viz příloha: 2.7. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.8. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 2219/1, p.č. 
2219/11, p.č. 7005/26                                                                                 (Mgr. Roško)                                                       
                             

 

Návrh na usnesení: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  
služebnosti  inženýrským sítím a zpevněné plochy, 

umístěných v pozemcích par. č. 2219/1, 2219/11  a 

7005/26, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, která 
bude uzavřená mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, 
se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-

Místek a Mgr. Vladimírem Kuricem, trvale bytem 
,  a Ing. 

Veronikou Kuricovou Ph.D., ,  
, , 

2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, 
uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení,  

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2219/1, 2219/11 a 7005/26 k. ú. Staré Město u 
Frýdku-Místku. Paní Veronika a Vladimír  Kuricovi jsou  vlastníky nemovitosti par. č. 7005/32, na 

kterém plánují výstavbu nového RD, který bude nutné napojit na vodovodní a  kanalizační přípojku 
a vybudovat zpevněnou plochu určenou pro zřízení sjezdu k napojení na místní komunikaci , kdy 

tyto budou umístěné v pozemcích par. č. 2219/1, 2219/11 a 7005/26. Z tohoto důvodů je nutné 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene). Předkládaná smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zpevněné plochy je úplatná a úplata je ve 
výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného břemene. Uzavřením smlouvy dává vlastník pozemku 
stavebníkovi právo stavby, umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, oprav, modernizace a 
stavebních úprav na tomto  pozemku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a zpevněné plochy + zákres inž. sítí v katastrální mapě - viz příloha: 2.8. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.9. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7095/3, 2219/1                                                                                                          
( Mgr. Roško)   

 

Návrh na usnesení: 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  služebnosti  
inženýrským sítím a zpevněné plochy, umístěných 
v pozemcích par. č. 2219/1 a 7095/3, k. ú. Staré Město u 
Frýdku-Místku, která bude uzavřená mezi Obcí Staré 
Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 
738 01 Frýdek-Místek a Ing. Adamem Křístkem, trvale 
bytem , , ,  

2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, uvedenou 

v bodě 1. tohoto usnesení,  
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  

 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2219/1, 7095/3 

k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Pan Ing. Adam Křístek je  
vlastníkem nemovitosti par. č. 7095/4, na kterém plánuje výstavbu nového RD, který bude nutné 
napojit na vodovodní a kanalizační přípojku a vybudovat zpevněnou plochu určenou pro zřízení 
sjezdu k napojení na místní komunikaci , kdy tyto budou umístěné v pozemcích par. č. 2219/1 a 

7095/3. Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného 
břemene). Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zpevněné 
plochy je úplatná a úplata je ve výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
dává vlastník pozemku stavebníkovi právo stavby, umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, 
oprav, modernizace a stavebních úprav na tomto  pozemku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě a zpevněné plochy + zákres inž. sítí v katastrální mapě - viz 

příloha: 2.9. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7095/3, 2219/1                                                                                                          
( Mgr. Roško)   

 

Návrh na usnesení: 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  služebnosti  
inženýrským sítím a zpevněné plochy, umístěných 
v pozemcích par. č. 2219/1 a 7095/3, k. ú. Staré Město u 
Frýdku-Místku, která bude uzavřená mezi Obcí Staré Město, 

IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 
Frýdek-Místek a Ing. Pavlínou Holubovou bytem  

, ,  a Markem Holubem bytem  
, , , 

2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, uvedenou v bodě 
1. tohoto usnesení,  

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 

 

 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2219/1, 7095/3 k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. 
Paní Ing. Pavlína  Holubová a pan Marek  Holub jsou  vlastníky nemovitosti par. č. 7095/5, na kterém 
plánuje výstavbu nového RD, který bude nutné napojit na vodovodní a kanalizační přípojku a 
vybudovat zpevněnou plochu určenou pro zřízení sjezdu k napojení na místní komunikaci , kdy tyto 

budou umístěné v pozemcích par. č. 2219/1 a 7095/3. Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene). Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zpevněné plochy je úplatná a úplata je ve výši 150,- Kč + 

DPH/ za 1m2  věcného břemene. Uzavřením smlouvy dává vlastník pozemku stavebníkovi právo 
stavby, umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, oprav, modernizace a stavebních úprav na 
tomto  pozemku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

zpevněné plochy + zákres inž. sítí v katastrální mapě - viz příloha: 2.10. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 2099/4                                                                                                                 
( Mgr. Roško)   

 

Návrh na usnesení: 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  služebnosti  
inženýrské sítě, umístěné v pozemku par. č. 2099/4  v k. ú. 
Staré Město u Frýdku-Místku, která bude uzavřená mezi 
Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, 
Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek a Veronikou Oravcovou 

Klimánkovou a Ivo Oravcem, oba trvale bytem  
, , , 

2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, uvedenou 

v bodě 1. tohoto usnesení,  
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  

 

 

 

Zdůvodnění: 
 

Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2099/4 v  k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Paní 
Veronika Oravcová Klimánková a Ivo Oravec jsou  vlastníky nemovitosti par. č. 2090, na kterém 
plánují výstavbu nového RD, který bude nutné napojit na kanalizační přípojku kdy tyta bude 

umístěna mimo jiné i na  v pozemku par. č. 2099/4.  Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene). Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě je úplatná a úplata je ve výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného 
břemene. Uzavřením smlouvy dává vlastník pozemku stavebníkovi právo stavby, umístění, 
používání, provozu, údržby, kontrol, oprav, modernizace a stavebních úprav na tomto  pozemku. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě + situační výkres  inž. 
sítě  - viz příloha: 2.11. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Odkoupení pozemků p. č. 6881/4, 6881/5                                                         (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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1. odkoupení nově vzniklých pozemků p. č. 6881/4, 6881/5 orná půda o 
celkové výměře 452 m2,  nacházející se v katastrálním území Staré 
Město u Frýdku-Místku, za celkovou kupní cenu 135 600,--Kč,  
stanovenou znaleckým posudkem č. 764-33/2019 .  Nový pozemek 
vznikl rozdělením pozemku p. č. 6881/1 k. ú. Staré Město u Frýdku-

Místku, kdy tento je zapsaný u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na LV č. 
111, 

2. Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Dušanem Palyusikem, 
trvale bytem , , ,  
jako stranou prodávající a Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem 
Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek, PSČ 738 01  jako stranu 

kupující,  
3. uzavření Kupní smlouvy, uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,   
4. zmocňuje starostu obce podpisu této smlouvy. 
 

Zdůvodnění:  
Tento pozemek je ve vlastnictví pana Dušana Palyusika. Obec Staré Město má zájem nově vzniklé 
pozemky p. č. 6881/4, 6881/5 odkoupit, neboť v budoucnosti umožní rozšířit stávající místní 
komunikaci  a dále umožní pokračovat v přípravě nové místní komunikace a nové zóny pro bydlení na 
pozemcích p.č. 6879/1,6878, a 6876 ve vlastnictví obce Staré Město.  Kupní cena pozemku je stanovená 
na základě znaleckého posudku, vypracovaným Ing. Hanou Kaděrovou číslo 764-33/2019. Dle tohoto 

posudku činí kupní cena za oba pozemky  135 600,-- Kč. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, 

číslo geom. plánu 1340-10/2019 viz příloha 2.12. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Odkoupení pozemků p. č. 6864/13                                                                   (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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1. odkoupení pozemku p. č. 6864/13 ostatní plocha o výměře 1090 m2,  

nacházející se v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, 
za celkovou kupní cenu 327 000,-- Kč,  stanovenou znaleckým 
posudkem číslo 753-22/2019. Pozemek 6864/13 je zapsaný u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek na LV č. 842, 

2. Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi manžely Ing. Romanem 
Hlauškem a Mgr. Sylvií Hlauškovou, oba trvale bytem  

, , , manžely Ing. Alešem 
Kukučkou a Ing. Zdeňkou Kukučkovou oba trvale bytem  

, , , paní Karolínou Maloň 
Friedlovou Ph.Dr., trvale bytem , , , 
panem Dušanem Palyusikem, trvale bytem , , , manžely 
Stanislavem Martinkem, trvale bytem ,   a Mgr. Karin 
Martinkovou, trvale bytem , ,     jako strany prodávající 
a Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek, PSČ 
738 01  jako stranu kupující,  

3. uzavření Kupní smlouvy, uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,   
4. zmocňuje starostu obce podpisu této smlouvy. 
 

Zdůvodnění:  
Tento pozemek je ve vlastnictví Ing. Romana Hlauška a Mgr. Sylvie Hlauškové, Ing. Alešem Kukučky 
a Ing. Zdeňky Kukučkové, Karolíny Maloň Friedlové Ph.Dr., Dušana Palyusika, Stanislava Martinka, a 
Mgr. Karin Martinkové. Obec Staré Město má zájem tento pozemek p. č. 6864/13 odkoupit, neboť 
v budoucnosti umožní pokračovat v přípravě nové místní komunikace a nové zóny pro bydlení na 
pozemcích p.č. 6879/1,6878, a 6876 ve vlastnictví obce Staré Město .  Kupní cena pozemku je stanovená 
na základě znaleckého posudku, vypracovaným Ing. Hanou Kaděrovou číslo 753-22/2019. Dle tohoto 

posudku činí kupní cena za pozemek  327 000,-- Kč. Kupní smlouva je v příloze viz.2.13.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Nabytí vlastnického práva k inženýrským sítím                                                  (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. nabytí vlastnického práva k inženýrským sítím (kanalizační a vodovodní řád), a to: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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- ke kanalizaci v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, zkolaudována dle kolaudačního 
rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. října 2006; 

- ke kanalizaci v délce 46,8 m, z potrubí PVC DN 300, zkolaudována dle kolaudačního 
souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008; 

- ke kanalizaci v délce 94,20 m, z potrubí PP UR 2, profilu DN 300, zkolaudována dle 
kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze dne 8. dubna 2009; 

- k vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, zkolaudována dle kolaudačního 
rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. října 2006; 

- k vodovodnímu řádu z materiálu PE 100 WAVIN Safe Tech RC voda SDR 17, profilu 
D 90, délky 50 m, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. 
OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008; 

- k vodovodnímu řádu z materiálu HDPE, profilu DN 80, délky 91,10 m, zkolaudována 
dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze dne 8. dubna 2009. 

 

2. uzavření kupních smluv: 
- s panem Ing. Romanem Hlauškem, nar. . , bytem ,  

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 
1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s paní Mgr. Sylvií Hlauškovou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s panem Martinem Sochou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 

října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 
- s paní Danou Sochovou, nar. . , bytem ,  

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 
vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s panem Radimem Štebelem, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí  čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s panem Stanislavem Martinkem, nar. . , bytem , , 
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o 

velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 
300, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 
11. října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s paní Mgr. Karin Martinkovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s panem Ing. Petrem Friedlem, nar. . , bytem , , 
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o 
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velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 
300, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 
11. října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s paní PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou, nar. . , bytem .  
, , , jejímž předmětem je převod vlastnického práva 

k podílu o velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál 
PVC DN 300, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. 
ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/11 vzhledem k celku 1. etapy kanalizace v délce 85,7 m, materiál PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 8.091 Kč; 

 

- s panem Ing. Romanem Hlauškem, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/4 vzhledem k celku 2. etapy kanalizace v délce 46,8 m, z potrubí PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. 

listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 12.816,75 Kč; 
- s paní Mgr. Sylvií Hlauškovou, nar. . , bytem ,   

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/4 
vzhledem k celku 2. etapy kanalizace v délce 46,8 m, z potrubí PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. 
listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 12.816,75 Kč; 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/4 

vzhledem k celku 2. etapy kanalizace v délce 46,8 m, z potrubí PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. 

listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 12.816,75 Kč; 
- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 
1/4 vzhledem k celku 2. etapy kanalizace v délce 46,8 m, z potrubí PVC DN 300, 
zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. 
listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 12.816,75 Kč; 

 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/2 
vzhledem k celku 3. etapy kanalizace v délce 94,20 m, z potrubí PP UR 2, profilu DN 
300, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze dne 

8. dubna 2009, za kupní cenu ve výši 46.480 Kč; 
- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 
1/2 vzhledem k celku 3. etapy kanalizace v délce 94,20 m, z potrubí PP UR 2, profilu 
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DN 300, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze 
dne 8. dubna 2009, za kupní cenu ve výši 46.480 Kč; 

 

- s panem Ing. Romanem Hlauškem, nar. . , bytem ,  

, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 
1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s paní Mgr. Sylvií Hlauškovou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s panem Martinem Sochou, nar. , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s paní Danou Sochovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s panem Radimem Štebelem, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 

vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s panem Stanislavem Martinkem, nar. . , bytem , , 
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o 

velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 
m, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 
11. října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s paní Mgr. Karin Martinkovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s panem Ing. Petrem Friedlem, nar. . , bytem , , 
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o 

velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 
m, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 
11. října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s paní PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou, nar. . , bytem .  
, , , jejímž předmětem je převod vlastnického práva 

k podílu o velikosti 1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o 
délce 86,60 m, zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. 
ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/11 
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vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 
října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/11 vzhledem k celku 1. etapy vodovodu, tvárná litina DN 80 o délce 86,60 m, 
zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí čj. ŽpaZ/5313/2006/Kli/231.2 ze dne 11. 

října 2006, za kupní cenu ve výši 13.472 Kč; 

 

- s panem Ing. Romanem Hlauškem, nar. , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/4 vzhledem k celku 2. etapy vodovodního řádu z materiálu PE 100 WAVIN Safe 
Tech RC voda SDR 17, profilu D 90, délky 50 m, zkolaudována dle kolaudačního 
souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008, za kupní cenu ve 
výši 10.966,75 Kč; 

- s paní Mgr. Sylvií Hlauškovou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/4 

vzhledem k celku 2. etapy vodovodního řádu z materiálu PE 100 WAVIN Safe Tech 
RC voda SDR 17, profilu D 90, délky 50 m, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu 
č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 
10.966,75 Kč; 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/4 

vzhledem k celku 2. etapy vodovodního řádu z materiálu PE 100 WAVIN Safe Tech 
RC voda SDR 17, profilu D 90, délky 50 m, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu 
č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008, za kupní cenu ve výši 
10.966,75 Kč; 

- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  
 Město, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/4 vzhledem k celku 2. etapy vodovodního řádu z materiálu PE 100 WAVIN Safe 
Tech RC voda SDR 17, profilu D 90, délky 50 m, zkolaudována dle kolaudačního 
souhlasu č.j. OŽPaZ/7049/2008/Kli/231.2 ze dne 14. listopadu 2008, za kupní cenu ve 
výši 10.966,75 Kč; 

 

- s panem Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , bytem ,   
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 1/2 

vzhledem k celku 3. etapy vodovodního řádu z materiálu HDPE, profilu DN 80, délky 
91,10 m, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze 
dne 8. dubna 2009, za kupní cenu ve výši 37.495 Kč; 

- s paní Zdeňkou Kukučkovou, nar. . , bytem ,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 

1/2 vzhledem k celku 3. etapy vodovodního řádu z materiálu HDPE, profilu DN 80, 
délky 91,10 m, zkolaudována dle kolaudačního souhlasu č.j. 
OŽPaZ/1382/2009/Kli/231.2 ze dne 8. dubna 2009, za kupní cenu ve výši 37.495 Kč. 

 

Zdůvodnění:  
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Zastupitelstvo Obce Staré Město schválilo uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického 
práva k nemovité věci, pozemku parc. č. 6864/13, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně 
všech součástí a příslušenství, s manžely Ing. Romanem Hlauškem, nar. . , a Mgr. 

Sylvií Hlauškovou, nar. . , oba bytem , , 
s manžely Ing. Alešem Kukučkou, nar. . , a Zdeňkou Kukučkovou, nar. . 

, oba bytem , , s paní PhDr. Karolínou 
Maloň Friedlovou, nar. . , bytem . , , , 
s manžely Stanislavem Martinkem, nar. . , bytem , ,   

, a Mgr. Karin Martinkovou, nar. . , bytem ,  
 a s panem Dušanem Palyusikem nar. . , bytem , 

  Staré Město. Zastupitelstvo Obce Staré Město dále schválilo uzavření kupní smlouvy o 
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemku parc. č. 6881/4 a parc. č. 6881/5, vše 
k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně všech jejich součástí a příslušenství.  

 

Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řád) nejsou součástí ani 
příslušenstvím výše uvedených hmotných nemovitých věcí, je žádoucí, aby bylo převedeno 
vlastnické právo k těmto inženýrským sítím na Obec Staré Město. 

 

Znaleckým posudkem č. 765-34/2019 byla cena kanalizačního řádu v místě a čase obvyklém 
stanovena ve výši 323.930 Kč. Znaleckým posudkem č. 766-35/2019 byla cena vodovodního 
řádu v místě a čase obvyklém stanovena ve výši 370.900 Kč. Tyto ceny však byly pro Obec 
Staré Město nepřiměřené vzhledem k rozpočtovým možnostem obce a schválenému rozpočtu, 
a tak na základě dohody stran došlo ke stanovení celkové kupní ceny za kanalizační řád ve výši 
233.227 Kč a za vodovodní řád ve výši 267.049 Kč. 

 

Inženýrské sítě (kanalizační i vodovodní řád) byly vystavěny ve třech etapách a z tohoto důvodu 
se liší vlastnická práva k inženýrským sítím dle jednotlivých etap.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7600/5                                                                                                                 
( Mgr. Roško)   

 

Návrh na usnesení: 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Smlouvu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení  služebnosti  
inženýrské sítě, umístěné v pozemku par. č. 7600/5  v k. ú. 
Staré Město u Frýdku-Místku, která bude uzavřená mezi 
Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, 
Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek a Vladislavem 

Hrabcem,  trvale bytem  , , ,  

2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu, uvedenou 

v bodě 1. tohoto usnesení,  
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  

 

 

 

Zdůvodnění: 
 

Obec Staré Město je vlastníkem pozemku par. č. 7600/5 v  k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Pan 

Vladislav Hrabec je  vlastník nemovitosti par. č. 2134/9  a plánuje výstavbu vodovodní přípojky 
k nemovitosti p.č. 2134/5.  Tato vodovodní přípojka bude umístěna mimo jiné i na  v pozemku par. 

č. 7600/5.  Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
(věcného břemene). Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

je úplatná a úplata je ve výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného břemene. Uzavřením smlouvy dává 
vlastník pozemku stavebníkovi právo stavby, umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, oprav, 
modernizace a stavebních úprav na tomto  pozemku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě + situační výkres  inž. sítě  - viz příloha: 2.15. 

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Staré Město – kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama 

(Mgr.Roško) 
   

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01. 04. 2019, na investiční akci „Staré Město – 

kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama“ v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, který bude 
uzavřený mezi zhotovitelem, firmou IRP Dostálek. s.r.o., IČ: 29462584, se sídlem: 
Jablunkovská 943/112, 737 01 Český Těšín, jako zhotovitelem a Obcí Staré Město, IČ: 
00576948, se sídlem Jamnická 46, jako objednatelem, 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení,  
3. zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. 
 

Zdůvodnění: 
Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání konaném dne 27. 03. 2019 pod bodem 2.2.  schválilo smlouvu 
o dílo na investiční akci „Staré Město – kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama“. Výběrovým řízením 
byla vybrána společnost IRP Dostálek. s.r.o. s nejnižší cenou nabídkovou cenu  4 121 259,-Kč bez DPH. 
V průběhu stavby vznikly a byly realizované méně práce a více práce - tyto jsou uvedené v položkovém 
rozpočtu, který jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01. 04. 2019.    
 

Rekapitulace - celková cena díla: 
 

Původní cena dle S o D  Konečná cena díla dle Dodatku č. 1 

Cena díla bez DPH 4 121 259,-Kč  Cena díla bez DPH 3 805 622,-Kč 

DPH 865 464,39,-Kč   DPH 799 180,62,-Kč  
Cena díla s DPH 4 986 723,39,-Kč  Cena díla s DPH 4 604 802,62,-Kč 

 

 

 

 

 

Veškeré vícepráce a méně práce jsou uvedené ve Stavebním deníku, podepsané zástupcem investora,  
TDS, AD a zhotovitelem stavby a ve změnových listech. Ostatní body smlouvy se nemění. Dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo, položkového rozpočtu  listů -viz příloha 2.16. 
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obecně závazné vyhlášky 

3.1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019                                                                  (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení :  
 

Zastupitelstvo obce  vydává:  
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného,  

2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.  
 

Zdůvodnění :  

Rozdíl mezi cenou v původní SoD a Dodatkem č. 1  
bez DPH  - 315 637,--Kč 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Dne 6.11. 2019 nabyl účinnosti zákon číslo 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který je platný od 01.01.2020. Z tohoto důvodu 
bylo nutné uvést vydané vyhlášky obce Staré Město upravující místní poplatky do souladu s novou 

legislativou, tedy do souladu se zákonem č. 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze 
vstupného viz příloha č. 3.1.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019                                                                  (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení :  
 

Zastupitelstvo obce vydává:  
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,  

2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019.  
 

Zdůvodnění :  
Dne 6.11. 2019 nabyl účinnosti zákon číslo 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který je platný od 01.01.2020. Z tohoto důvodu 
bylo nutné uvést vydané vyhlášky obce Staré Město upravující místní poplatky do souladu s novou 

legislativou, tedy do souladu se zákonem č. 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
viz příloha č. 3.2.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    
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3.3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019                                                                  (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení :  
 

Zastupitelstvo obce  vydává:  
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019.  
 

Zdůvodnění :  
Dne 6.11. 2019 nabyl účinnosti zákon číslo 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který je platný od 01.01.2020. Z tohoto důvodu 
bylo nutné uvést vydané vyhlášky obce Staré Město upravující místní poplatky do souladu s novou 

legislativou, tedy do souladu se zákonem č. 278/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

viz příloha č. 3.3.  
 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce po diskusi s občany 17:45 hod. 
 

 

*          *          * 

 

Zápis byl vyhotoven dne 27. listopadu 2019 

 

 

Zapsal: 

 

Radka Trňáková 

 

 ………………dne 27. listopadu 2019 

        

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr pro   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 9   

Návrh usnesení byl schválen 
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Ověřili:                Jaromír Kaňok  ………………dne 27. listopadu 2019 

 

 

 

Konrád Niesner 

 

 ………………dne 27. listopadu 2019 

Místostarosta 
obce: 

 

Mgr. Petr   B í l e k 

 

 ………………dne 27. listopadu 2019 

 

Starosta obce: 

 

Mgr. Bc. Jiří   R o š k o 

 

 ………………dne 27. listopadu 2019 

 


