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OÚ/650/2019 

Z á p i s    
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:  
 

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: 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 

 
 

Kontrola Usnesení z minulého 5. zasedání ZO konaného 26.06.2019 

 

 

OÚ/480/2019 

U s n e s e n í   
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město 

konaného dne 26. 06. 2019   
 

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO 
 

Přítomní:  Mgr. Bc. Roško Jiří, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora, Bc. Maršálek Daniel,  Hrabec 

Vladislav,  Fukala Libor, Pohl Marek 

Omluven: Mgr. Bílek Petr, Jaromír Kaňok 

Neomluven:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
• Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková 

• Ověřovatelé:  Bc. Daniel Maršálek, Libor Fukala 

   pro – proti - zdržel se 

  Hlasování:                                                                                                                   7  – 0 - 0 
 

• program v navrženém znění  
                                                                                                                                       pro – proti - zdržel se 

 Hlasování:                                                                  7 - 0 – 0 
 

• Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z 4. zasedání ZO konaného dne 15. 05. 2019 

               pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:     
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bod 1.4.  

 

1. dohodu o součinnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního 
díla 

2. dohodu o součinnosti  mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré 
Město, 738 01 Frýdek-Místek jako investorem stavby kanalizace ul. Lazecká a Pod Hůrkama 

a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 
1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jako vlastníkem a provozovatelem 
vodovodního řádu v lokalitě dotčenou výstavbou  kanalizace, 

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

Hlasování: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (splněno) 
bod 1.5.  

1. bezúplatný převod movitého majetku: Dětské prolézačky – inventární číslo 20022002, 
Domeček se skluzavkou - inventární číslo 20021004, Vahadlová houpačka - inventární číslo 
20028008 z majetku Obce Staré Město se sídlem  Jamnická 46, Staré Město, 738 01, IČ: 
00576948 do majetku společnosti  Sokol Staré Město, Jamnická 271, Staré Město, 738 01, IČ: 
45239843. 

Hlasování: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(splněno) 
 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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bod 1.6. 

 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu obce Staré Město ve výši 20.000,--Kč dle podmínek programu 
„Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace 
Moravskoslezského kraje“ v souvislosti s konáním Mistrovství světa v rybolovné technice 
konané od 3. července  2019 do 7. července 2019 v obci Staré Město. 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(probíhá) 

 

bod 1.7. 

 

1. dohodu o narovnání uzavřenou mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická  
46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek a TJ Sokol Staré Město, z.s.  se sídlem Pode Břehy 
406, 738 01, Staré Město, IČO 45239541, 

2. uzavření dohody o narovnání uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, 
3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody. 
 

 

Hlasování: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
 

 

 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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bod 1.9. 

 

1. pronájem bytu č. 6  v domě č.p. 339, ul. U Chodníčku, Staré Město paní Jiřině Tomečkové, 
trvale bytem . , ,  od 1. 7. 2019,  

2. nájemní smlouvu, která bude uzavřená mezi paní Jiřinou Tomečkovou, trvale bytem  
 a Obcí Staré Město, Jamnická 46, Staré 

Město, IČ: 00576948, 
3. pověřuje starostou obce podpisem této smlouvy. 
 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
bod 2.1. 

 

 

1. provedení zadávacího řízení na dodavatele služby: „Sběr a svoz komunálního odpadu, plastů 
a plastových obalů, skla, objemných odpadů kategorie 20307, nebezpečných odpadů v obci 

Staré Město “u Frýdku-Místku firmou Recte Consulting s.r.o., IČ: 07254644, se sídlem: 
Nádražní 612/36, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava v roce 2019, 

2. příkazní smlouvu a uzavření Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti na provedení 
zadávacího řízení na dodavatele služeb „Sběr a svoz komunálního odpadu, plastů a plastových 
obalů, skla, objemných odpadů kategorie 20307, nebezpečných odpadů v obci Staré Město“   u 
Frýdku-Místku, která bude uzavřená mezi firmou Recte Consulting s.r.o., IČ: 072 54 644, se 

sídlem: Nádražní 612/35, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  jako příkazníkem a Obcí 
Staré Město, Jamnická 46, IČ: 00576948 jako příkazcem, 

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
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(splněno) 
 

bod 2.2. 

 

1. směnu pozemku p.č. 7035/3 o výměře 97 m2  a pozemek p.č.  7073/3 o výměře 110 m2 , za 

pozemek p. č. 7560/24 o výměře 920 m2  a pozemek p. č. 7560/25 o výměře 115 m2  . Pozemky se 

nacházejí v  obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku, 
2. smlouvu o směně pozemků uvedených v bodě 1. tohoto usnesení, která bude uzavřená mezi  

vlastníky pozemku: Hanou Mazourovou a Tomášem Slováčkem  (p.č. 7035/3 a p.č. 7073/3  ) a 

Obcí Staré Město, IČ: 00576948, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek. (p. č. 
7560/24 a p. č. 7560/25), 

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

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
 

bod 2.3. 

 

1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 
smlouvy IV – 12-8017199/VB004, řešící zřízení budoucí služebnosti – věcného břemene 
k pozemkům par. č. 7005/26, 2219/11, 7021/106 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 Obcí 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.  

 

 

 

 

 

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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Hlasování: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
bod 2.4. 

 

 

1. smlouvu a uzavření Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální 
péče v zařízení Domov pro seniory Frýdek Místek, p. o., která bude uzavřená mezi smluvními 

stranami, Domov pro seniory Frýdek Místek, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 
2155, Frýdek Místek, 738 01, IČO 68158025  a Obcí Staré Město, se sídlem Jamnická 46, Staré 
Město, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00576948, 

2. dohodu o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek Místek příspěvková 
organizace, se sídlem ul. 28. října 2155, Frýdek Místek, 738 01, IČO 68158025, 

3. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek Místek 
příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 2155, Frýdek Místek, 738 01, IČO 68158025, 
která bude uzavřena mezi Obcí Staré Město, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 00576948 a paní Vlastou Bebkovou,  

 

4. zmocňuje starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 1, 2, 3 tohoto usnesení. 
 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno) 
 

 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 



7 

 

bod 2.5. 

 

 

1. realizaci investiční akce „Stavba altánu včetně zpevněné plochy u bytového domu č.p. 505 
ve Starém Městě“  v roce 2019, 

2. smlouvu o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 
738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou firmou Mattone group s.r.o., U Sýpky 
512/33, Ostrava Kunčice, 719 00, IČ: 06759271 jako zhotovitelem, 

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

 

 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(splněno)   
                        

bod 2.6. 

 

1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu 
č. smlouvy IV – 12-8017029/VB001, řešící zřízení budoucí služebnosti – věcného břemene 
k pozemkům par. č. 7005/26, 2219/11, 7021/105 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: 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   
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(splněno) 
                          

Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

  
bod 1.3. 

 

1. na základě předložené „Zprávy o zadání zakázky obce Staré Město“ na výběr zhotovitele 
zadávacího řízení pro výběr dodavatele služeb: 

• Sběr a svoz komunálního odpadu, plastů a plastových obalů, papíru, skla, objemných 
odpadů kategorie  20307, nebezpečných odpadů v obci Staré Město 

uchazeči, který se umístil v pořadí nabídek jako první, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější nabídka, a která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu tj. společnost Recte 

Consulting s.r.o., IČ: 07254644, se sídlem: Nádražní 612/36, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská  
Ostrava, za nejvýše přípustnou cenu 30 000,-- Kč bez DPH: 

 

Hlasování: 
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 1.8. 

1. na základě předloženého „Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek“ o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené 
„Stavba altánu včetně zpevněné plochy u bytového domu č.p. 505 ve Starém Městě“ 
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 Mattone group s.r.o., U Sýpky 512/33, Ostrava Kunčice, 719 00, IČ: 06759271,  

za nejvýše přípustnou cenu 268 800,--Kč bez DPH, 
2. na základě předloženého „Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek“ o dalším pořadí 

uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Stavba altánu včetně zpevněné plochy u 
bytového domu č.p. 505 ve Starém Městě“ takto: 

 

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 omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   

Návrh usnesení byl schválen 
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Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 
Štefan Škorvaga s.r.o 310. 000,--Kč 375.100,--Kč 3. 

Mattone group s.r.o. 268.000,--Kč 324.280,--Kč 1. 

Stavitelství Sedláček s.r.o. 295.000,--Kč 356.950,--Kč 2. 
 

 

Hlasování: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

bod 1.1. 

 

1. rozpočtové změny č. 7, 8 za rok 2019 ve výdajové i příjmové stránce. Rozpočtové změny 
budou provedeny dle přílohy č. 1.1., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 1.2. 

 

1. obsah písemného sdělení společnosti FCC Česká republika s.r.o ze dne 9.5.2019 evidované 
pod č.j. OÚ/370/2019. 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

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 omluven   
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10 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve Starém Městě, dne 27. 06. 2019 

 

 

• Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z 5. zasedání ZO konaného dne 26. 06. 2019 
 

         pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:                                                    6    – 0 – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 

Mgr. Bc. Roško Jiří pro   

Mgr. Mazurová Barbora pro   

Mgr. Bílek Petr omluven   

Bc.  Maršálek Daniel pro   

Niesner Konrád pro   

KDÚ-ČSL    

Fukala Libor pro   

ČSSD    

Kaňok  Jaromír omluven   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav pro   

Celkem 7   
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1. Organizační a finanční záležitosti 
 

1.1. Rozpočtové změny obce č. 9, 10  za rok 2019                                                      (Ing. Marková) 
 

Návrh na usnesení: 
 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 za r. 2019 ve výdajové i 
příjmové stránce.  

2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 10 za r. 2019 ve výdajové i příjmové 
stránce. 

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

 
 

Zdůvodnění: 
Rozpočtová změna č. 9 za rok 2019 byla provedena starostou obce na základě zmocnění ZO ze dne 05. 
12. 2018, bod 1. 3. Rozpočtová změna č. 10 předložena zastupitelstvu obce ke schválení.  Rozpočtové 
změny č. 9, 10  za rok 2019 - viz příloha č. 1.1. 
 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Poskytnutí dotace na řešení separovaných odpadů v obci Staré Město             ( Mgr. Roško)                           
 

Návrh na usnesení: 
 

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,  

 

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. 
 

Zdůvodnění: 
 

Vedení Obecního úřadu obce Staré Město požádalo na začátku roku 2019 MŽP ČR o poskytnutí dotace 
na zakoupení nádob na separovaný odpad (plast, sklo). Dne 2. 8. 2019 obdržel Obecní úřad zprávu – 

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 
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Seznam schválených projektů řídícím orgánem OPŽP k podpoře na základě doporučení Výběrové 
komise řídícího orgánu OPŽP konané dne 16.7.2019, kde je uvedeno, že obec Staré Město má 
schválenou dotaci v celkové výši 984 456,- Kč, viz příloha.1.2. 
 

 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:12 hod se na jednání zastupitelstva obce dostavil Vladislav Hrabec. 
 

1.3. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr dodavatele služeb – Sběr a svoz odpadu 

v obci  Staré Město                                                                                     (Mgr. Roško) 
 

 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
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. 
 

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 

 

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    
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LEPŠÍ ST. MĚSTO    

Pohl Marek pro   

Hrabec Vladislav omluven   
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Zdůvodnění: 
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku na dodávku služeb „Sběr a svoz odpadu v obci Staré 
Město“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na sběr a svoz komunálního odpadu, 
plastů, papíru, skla, objemných odpadů, nebezpečných odpadů a dále dle zadávacích podmínek a jejich 
příloh. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Svoz komunálního odpadu, 
plastů, papíru, skla, objemných odpadů, nebezpečných odpadů v obci  Staré Město“ byla zveřejněna dne 
05.08.2019 na profilu zadavatele na stránkách: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sber-a-

svoz-odpadu-pro-obec-stare-mesto.  Na základě této výzvy byly podány v řádném termínu dvě 
nabídky a to nabídky firmy Frýdecká skládka a.s. a FCC Česká republika s.r.o. Na základě předložené 

„Zprávy o hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce 
„Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město“ se umístila v pořadí nabídek jako první firma Frýdecká skládka 
a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek Místek, 738 01, IČ 47151552 za nejvýše přípustnou cenu  672 

410,-Kč bez DPH. 
Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovala firma Recte consulting s.r.o., se sídlem 
v Ostravě. Zpráva o hodnocení nabídek - viz příloha č. 1.3. 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr dodavatele nádob na tříděný odpad- sklo, plast – 

v rámci veřejné zakázky „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“           (Mgr. Roško)                                    
 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
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.  

 

 

 
 

 

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   
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Zdůvodnění: 
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku na dodavatele nádob na tříděný odpad - sklo, plast, bio 

odpad – v rámci projektu „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“. Předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dodávku 520 ks 240 litrových nádob včetně čipu nebo 
čárového kódu na ukládání plastových odpadů, 7 kusů kontejnerů na ukládání skleněných odpadů o 
objemu 2,1 m3 a 2 kusů  10  m3 kontejnerů na bio-odpad.  Vzhledem k tomu, že byla předmětná veřejná 
zakázka zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, podle § 31 zákona, se ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek neuplatňují.  Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého 
rozsahu byla nejnižší nabídková cena bez DPH. V rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu byly 
písemnou formou osloveny 3 firmy. Na písemnou výzvu reagovala ve stanovené lhůtě pouze jedna firma 
a to firma ELKOPLAST CZ, s.r.o, Štěfánikova 2664, Zlín, 760 01, IČ 25347942. Další dvě oslovené 
firmy a to: MEVA – Ostrava s.r.o. a JRK  Česká republika s.r.o nabídky nepodali. 
Na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“ 
se umístila v pořadí nabídek jako první firma ELKOPLAST CZ, s.r.o, Štěfánikova 2664, Zlín, 760 01, 
IČ 25347942 za nejvýše přípustnou cenu  719 100,-Kč bez DPH. 

Výběrové řízené veřejné zakázky malého rozsahu realizovala firma Poradenství P+P s.r.o., se sídlem 
Lipová 126, Dřevohostice, 751 14. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. 1.4. 

 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr dodavatele 44 kusů LED svítidel veřejného 
osvětlení v obci Staré Město                                                                                         (Mgr. Roško)                                     

 

 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
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, 

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    
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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. 

 
 

 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele  44 ks LED svítidel 
veřejného osvětlení v obci Staré Město. Důvodem vyhlášení výběrového řízení je technicky 
neuspokojivý stav současných svítidel veřejného osvětlení. V letošním roce dle možností schváleného 
rozpočtu na rok 2019 bude vyměněno 44 ks svítidel na ulici Jamnické a Na Baštici.  Předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu je uzavření kupní  smlouvy na dodávku 44 ks LED svítidel veřejného osvětlení.  
Vzhledem k tomu, že byla předmětná veřejná zakázka zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, 
podle § 31 zákona, se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek neuplatňují.  Základním 
hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková cena bez DPH. 
V rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu byly písemnou formou osloveny 3 firmy. Na písemnou 
výzvu reagovaly ve stanovené lhůtě všechny oslovené firmy. Na základě „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“ se umístila 
v pořadí nabídek jako první firma JKV Opava s.r.o., Rolnická 663/101, Opava, 747 05, IČ 49606182 za 
nejvýše přípustnou cenu 285 340,-Kč bez DPH. 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. 1.5. 
Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
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1.6. Směrnice č. 1/2019 upravující poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce Staré 
Město                                                                                                                             (Mgr. Roško)                                     

 

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Směrnici č. 1/2019 upravující poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce 

Staré Město, 

2. zmocňuje starostu obce k podpisu této směrnice. 
 

Zdůvodnění : 
 

Obec Staré Město má v současné době upraveno poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce 
ve Směrnici určující postupy v účetnictví, evidenci a oceňování majetku ze dne 1.1.2018, konkrétně 
v článku 12. Z důvodu nastavení jednotných podmínek pro všechny zaměstnance a umožnění stravování 
i v jiných zařízeních než v jídelně Základní a Mateřské školy, je nutné vydat novou směrnici, která bude 

platná a účinná od 1.1.2020.  
 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Smlouvy 
 

2.1. Smlouva o dílo - Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město                                      (Mgr. Roško) 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. smlouvu o dílo mezi Obci Staré Město, IČ: 005 769 48, 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. 

 

Zdůvodnění : 
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku na dodávku služeb „Sběr a svoz odpadu v obci Staré 
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Město“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na sběr a svoz komunálního odpadu, 
plastů, papíru, skla, objemných odpadů, nebezpečných odpadů v obci Staré Město a dále dle zadávacích 
podmínek a jejich příloh.  Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Na základě předložené „Zprávy o hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější nabídky 
a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce označené „Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město“ se 
umístila v pořadí nabídek jako první firma Frýdecká skládka a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek 
Místek, 738 01, IČ 47151552 za nejvýše přípustnou cenu  672 410,-Kč bez DPH, viz bod 1.3. dnešního 
jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci dodávky těchto služeb. Smlouva 
o dílo - viz příloha 2.1.  
Zhotovitelem tohoto výběrového řízení byla firma Recte Colsunting s.r.o., IČ: 072 54 644, se sídlem: 
Nádražní 612/36, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.  
 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kupní smlouva na dodávku nádob na separovaný odpad - sklo, plast, bio odpad – v rámci 
veřejné zakázky „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“                         (Mgr. Roško) 

 

 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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.  
 

Zdůvodnění:  
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku na dodavatele nádob na tříděný odpad - sklo, plast, bio 

odpad – v rámci projektu „Řešení separovaných odpadů v obci Staré Město“. Předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu je uzavření kupní smlouvy na dodávku 520 ks 240 litrových nádob včetně 
čipu nebo čárového kódu na ukládání plastových odpadů, 7 kusů kontejnerů na ukládání skleněných 
odpadů o objemu 2,1 m3 a 2 kusů  10  m3 kontejnerů na BIO odpad.  Dodavatel nádob a kontejnerů - 
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firma ELKOPLAST CZ, s.r.o, Štefánikova 2664, Zlín, 760 01, IČ 25347942, je vítězem tohoto 
výběrového řízení - viz. bod 1.4. dnešního programu, s kterou je nyní zapotřebí uzavřít Kupní smlouvu 
na realizaci této investiční akce. Kupní  smlouva - viz příloha 2.2.  
 

 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kupní smlouva na dodávku 44 kusů LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré Město                           
(Mgr. Roško)                    

 

 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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.  

 

Zdůvodnění:  
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákona o 
zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele 44 ks LED svítidel 
veřejného osvětlení v obci Staré Město. Důvodem vyhlášení výběrového řízení je technicky 
neuspokojivý stav současných svítidel veřejného osvětlení. Dodavatel 44 kusů LED svítidel - firma 

JKV Opava s.r.o. , Rolnická 663/101, Opava, 747 05, IČ 49606182, je vítězem tohoto výběrového 
řízení - viz. bod 1.5. dnešního programu, s kterou je nyní zapotřebí uzavřít Kupní smlouvu na realizaci 
této investiční akce. Kupní  smlouva - viz příloha 2.3.  
 

 

Diskuse: bez diskuse 
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Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Návrh na usnesení: 
 

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 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.  
 

 

 

 

 

Zdůvodnění: 
1. Obec Staré Město je vlastníkem pozemků par. č. 2219/11 a 7005/26 k. ú. Staré Město u Frýdku-

Místku. Paní Simona Bučková je vlastníkem nemovitosti par. č. 7005/31, 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. 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: 2.4. 

 

 

 

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 



20 

 

Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7095/3, 
p.č. 7040, p.č. 2219/1                                                                                        (Mgr. Roško)                                                    
                             

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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.  
 

Zdůvodnění:  
Společnost ČEZ Distribuce a.s., zastoupená společností NOVPRO FM s.r.o. připravuje výstavbu 
zemního kabelového vedení NN. Účelem je zřízení nového odběrného místa na pozemku par. č. 7095/4 

k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Touto stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. 7095/3, 2219/1, 

7040,7094, které jsou ve vlastnictví Obce Staré Město. Úplata za zřízení služebnosti (věcného břemene) 
je stanovená ve výši 150,- Kč + DPH/ za 1m2  věcného břemene. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) k inženýrské síti a Smlouvu o 

právu provést stavbu. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a 
Smlouva o právu provést stavbu č. IV – 12-8017416/02 včetně situačního výkresu - viz příloha: 2.5. 
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Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - p.č. 7599/10                            

( Mgr. Roško)                                                                                

           

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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.  
 

Zdůvodnění: 
Obec Staré Město je vlastníkem pozemku par. č. 7599/10 k. ú. 
Staré Město u Frýdku-Místku. Paní Jindřiška Ničmanová je  
vlastníkem nemovitosti par. č. 2496, k.ú. Staré Město u Frýdku 
Místku, na kterém plánuje výstavbu nového RD. Tento RD bude 
nutné napojit na vodovodní a kanalizační přípojku a vybudovat zpevněné plochy pro sjezd nutný 
k napojení na pozemní komunikaci, kdy tyto inženýrské sítě a zpevněné plochy budou umístěné 
v pozemcích par. č. 7599/10.  Z tohoto důvodu 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 a zpevněné plochy + zákres inž. sítí v  mapě - viz 

příloha: 2.6. 
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Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Smlouva o zřízení věcného břemene - p.č.  7013/3, p.č. 2219/11 (Mgr. Roško)                                                                                        
 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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. 
 

 

 

 

 

Zdůvodnění: 
Společnost GasNet, s.r.o., zrealizovala v pozemcích p. č. 2219/11, 7013/3 plynovod a plynovou 

přípojku k pozemku č. 7013/5, na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, číslo smlouvy 

9900099067_1/BVB, kterou schválilo ZO dne 07. 05. 2018 pod bodem 2.5. Nyní po realizaci je 

třeba uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Úplata za zřízení věcného břemene činní včetně 
DPH  9.569,- Kč. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je 
stanovena a vyznačena v geometrickém plánu  č. 1331-134/2018 ze dne 13.12.2018. Smlouva o 

zřízení věcného břemene - inženýrské sítě + zákres inž. sítí v katastrální mapě - viz příloha: 2.7. 
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Diskuse: bez diskuse 

 

Hlasování: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce po diskusi s občany v 17:32 hod. 
 

*          *          * 

Zápis byl vyhotoven dne 25. září 2019 

 

 

Zapsal: 

 

Ing. Lucie Marková 

 

 …………………dne 25. září 2019 

      

Ověřili:                
 

Bc. Daniel Maršálek 

 

 …………………dne 25. září 2019 

 

 

 

Konrád Niesner 

 

 …………………dne 25. září 2019 

Místostarosta 
obce: 

 

Mgr. Petr   B í l e k 

 

 …………………dne 25. září 2019 

 

Starosta obce: 

 

Mgr. Bc. Jiří   R o š k o 

 

 …………………dne 25. září 2019 
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