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OÚ/143/2020 
Z á p i s    

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město 
konaného dne 19. 02. 2020   

 
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:  Libor Fukala, Bc. Daniel Maršálek 

                                                                                                   pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:                                                                                                                   8  – 0 - 0 
 

 program v navrženém znění  
                                                                                                                                       pro – proti - zdržel se 

 Hlasování:                                                                  8- 0 – 0 
 

 

Kontrola Usnesení z minulého 7. zasedání ZO konaného 27.11.2019 
 
 

OÚ/786/2019 
U s n e s e n í   

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

               pro – proti - zdržel se 
  Hlasování:                                                                    9    – 0 – 0 
 
bod 1.2.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.3.  
 

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,  

 

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   
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. 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. 

 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
 
bod 1.6. 

1. 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. 

Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
bod 1.13. 
 

1. zásady pro udělování čestného občanství a pamětní medaile 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 

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. zmocňuje starostu obce k podpisu těchto zásad. 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
 
bod 2.1. 
 
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.  
 
 
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 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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bod 2.2. 
 
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.  
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
 
bod 2.3. 
 
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.  
 
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    
Kaňok  Jaromír pro   
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(splněno) 
 
 
bod 2.4. 
 

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.  

 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
 
bod 2.5. 
 

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.  

 
 
Hlasování: 

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 

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    
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(splněno) 
 
 
bod 2.6. 
 
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,  bytem 
Nová Skotňa 268, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek. 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,  
,  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. 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
 
bod 2.7. 
 
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,  

  
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: 

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 

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se 
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( splněno) 
 
 
bod 2.8. 
 
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,  

 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.  
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(splněno) 
 
bod 2.9. 
 

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 

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    
Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
Pohl Marek pro   
Hrabec Vladislav pro   
Celkem 9   
Návrh usnesení byl schválen 
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Město, 738 01 Frýdek-Místek a Ing. Adamem Křístkem,  
  

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 2.10. 
 
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  

 a Markem Holubem  
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) 

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    
Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
Pohl Marek pro   
Hrabec Vladislav pro   
Celkem 9   
Návrh usnesení byl schválen 
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bod 2.11. 
 
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,  

 
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 2.12. 
 
 
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. 
 
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   



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( splněno) 
 
bod 2.13. 
 
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,  
manžely Ing. Alešem Kukučkou a Ing. Zdeňkou Kukučkovou  

 paní Karolínou Maloň Friedlovou Ph.Dr.,  
, panem Dušanem Palyusikem, trvale bytem  

, manžely Stanislavem Martinkem, trvale bytem  
 a Mgr. Karin Martinkovou,  

    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. 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( probíhá) 
                  
bod 2.14. 
 

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

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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- 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,  
 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,   
, 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,   
, 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,  
 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,   
, 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,  
, 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,  
, 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,  
, 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 
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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,  
, 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,   
, 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,  
, 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,  

, 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,   
, 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   
, 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,  
 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,   

, 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,  
, 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; 
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- s panem Ing. Romanem Hlauškem,  
 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,   
, 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,   
, 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,  
 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,   
, 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,  
, 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,  
 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,  
, 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,  
, 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,   
 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 Zdeňkou Kukučkovou,  
, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k podílu o velikosti 
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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,  

, 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,   
, 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,   
, 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,  
, 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,   

, 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,  
, 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. 

 
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    
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( probíhá) 
 
bod 2.15. 
 
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,    

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 2.16. 
 
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, 

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. 
 
 
Hlasování: 

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 

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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( splněno) 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
bod 1.15. 
 

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

 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
  
bod 1.7. 
 
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 

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   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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ASA, spol.  s.r.o 80 000,- Kč 96 800,-Kč 1. 
Ing. Bronislav Bonczek  Není plátce 135 000,-Kč 2. 

 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.8. 
 

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: 

 
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. 

 
 
 
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    
Kaňok  Jaromír pro   
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bod 1.9. 
 

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. 

 
 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
bod 1.1. 
 

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. 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. 

 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.4. 
 
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. 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.5. 
 
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. 
 

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    
Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
Pohl Marek pro   
Hrabec Vladislav pro   
Celkem 9   
Návrh usnesení byl schválen 
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Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.11. 
 
1. výroční zprávu za školní rok 2018/2019 a zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní                                        

školy a mateřské školy Staré Město, příspěvková organizace.  
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 1.12. 
 

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

 
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    
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   
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Zastupitelstvo obce vydává: 
 
bod 1.10. 
 
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. 
 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 3.1. 
 
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.  
 
 
Hlasování: 

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    
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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bod 3.2. 
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.  
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod 3.3. 
 
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.  
 
Hlasování: 

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    
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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Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí, konstatuje ověření a 
vydává: 
 
bod 1.14. 
 

            1.  projednalo a bere na vědomí 
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. 
 

 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Starém Městě, dne 28. 11. 2019 
 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení ze 7. zasedání ZO konaného dne 27. 11. 2019 

 
         pro – proti - zdržel se 

  Hlasování:                                                    8   – 0 – 0 
 

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. Organizační a finanční záležitosti 
 
 
1.1. Rozpočtové změny obce č. 12, 13, 14, 15, 16   za rok 2019                                 (p. Trňáková)                            
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:    
 

1. rozpočtovou změnu č. 12, 13, 14, 15, 16 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. 12, 13, 14, 15, 16 za rok 2019 byla provedena starostou obce na základě zmocnění 
ZO ze dne 05.12.2018, bod 1. 3. Rozpočtová změna č. 12, 13, 14, 15, 16  za rok 2019 - viz příloha č. 
1.1. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
1.2. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele  zadávacích  řízení      (Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
 

1. na základě předložené „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“  na výběr zhotovitele 
zadávacího řízení pro výběr dodavatele investiční  akce „Revitalizace nádvoří ZŠ a MŠ ve 
Starém Městě“ 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 Colsunting s.r.o., IČ: 05379300, se sídlem: Nádražní 612/35, PSČ 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava , za nejvýše přípustnou cenu 10 000 Kč,- včetně DPH. 

 
Zdůvodnění: 
V rámci přípravy investičních akce „Revitalizace nádvoří ZŠ a MŠ ve Starém Městě“  OÚ oslovil a 
zaslal poptávku 4 firmám k podání nabídek na vyhotovení zadávacího řízení na zhotovitele výše 
uvedené investiční akce. Nabídku podala ve stanoveném termínu pouze  1 firma. Hodnotící komise 

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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doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém jednání rozhodlo o výběru nejvhodnější 
nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou, a to s firmou Recte Colsunting s.r.o.. IČ: 05379300, se sídlem Nádražní 
612/35, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Záznam o zadání zakázky obce Staré Město na výše 
uvedenou akci je v příloze pod bodem 1.2.  
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě  ve věci Územního plánu obce Staré Město (Mgr. Roško)                                 
 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:    
   

1. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě  č.j. 76A 4/2019-47 o zrušení opatření obecné povahy 
č. 1/2018, územního plánu Staré Město. 

 
Zdůvodnění:  

  
Dne 10.01.2020 byl na Obec Staré Město doručen rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který ruší 
opatření obecné povahy, územního plánu obce Staré Město.  Tento rozsudek ruší Opatření obecné 
povahy č. 1/2018 – Územní plán Staré Město a zrušuje co do vymezení veřejně prospěšné stavby 
VD3 a co do vymezení zastavitelné plochy Z11. Navrhovatel Milan Křístek a Mgr. Alena Křístková, 

 se domáhali podanou žalobou zrušení opatření obecné 
povahy č. 1/2018 územního plánu Staré Město. Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Ostravě shledal 
důvodné námitky navrhovatelů týkající se zastavitelné plochy Z11 jako veřejně prospěšné stavby 
VD3, v této části opatření obecné povahy – územní plán zrušil a vrátil odpůrci k dalšímu řízení. Ve 
zbývající části požadavku na zrušení celého územního plánu návrh zamítl jako nedůvodný, neboť 
ke zbývajícím částem územního plánu navrhovatelé žádné námitky nevznesli.  Rozsudek Krajského 
soudu v Ostravě č.j. 76A 4/2019 – 47 -viz příloha č. 1.3. 
  

Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
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1.4. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele  stavby  „Kolumbárium na hřbitově ve 

Starém Městě, včetně zpevněné plochy“                                                               (Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 

1. na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
vyhodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu označené „Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně 
zpevněné plochy“ 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. Petr Holeksa, Pražmo 222, PSČ 739 04,  IČ 73110540,  
za nejvýše přípustnou cenu 1 548 078,29,-Kč bez DPH, 

2. na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
vyhodnocení nabídek“ o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem 
„Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné plochy“ takto: 

 
Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí 

Ing. Petr HOLEKSA 1 548 078,29,- Kč 1 873 174,73,- Kč 1. 
INSTALL  CZ s.r.o 1 590 489,09,- Kč 1 924 491,80,- Kč 2. 
BEZAN s.r.o. 1 650 972,56,- Kč 1 997 676,80,- Kč 3. 

 
Zdůvodnění: 
 

Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zásadami uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitele díla „Kolumbárium na hřbitově ve Starém 
Městě, včetně zpevněné plochy“. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření 
smlouvy o dílo – provedení stavby, na zhotovitele „Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, 
včetně zpevněné plochy“ dle zadávacích podmínek.  V rámci tohoto řízení byly osloveny 
celkem 3 firmy a cenové nabídky doručily v řádném termínu všechny 3 oslovené firmy.  
Vzhledem k tomu, že je 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. Na základě předloženého „Záznamu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení 
a vyhodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce 
malého rozsahu označené „Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné 
plochy“  se umístila v pořadí nabídek jako první firma  Ing. Petr Holeksa, Pražmo 222, PSČ 739 
04,  IČ 73110540,  za nejvýše přípustnou cenu 1 548 078,29,-Kč bez DPH.  Výkon zadavatelské 
činnosti podle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek provedla na 
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základě uzavřené příkazní smlouvy firma Recte consulting s.r.o., se sídlem Nádražní 612/36, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 072 54 644.  Záznam o otevírání obálek s nabídkami, 
posouzení a vyhodnocení nabídek  -viz příloha č. 1.4. 

Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr dodavatele 67 kusů LED svítidel veřejného 

osvětlení v obci Staré Město – II. etapa                                                                    (Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 
 

1. na základě předloženého „ Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek“ o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu 
označené „Dodávka 67 ks LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré Město – II.etapa“ 
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  412 969,- Kč bez DPH, 
 

2. na základě předloženého „Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek“ o dalším pořadí 
uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Dodávka 67 ks LED svítidel veřejného 
osvětlení v obci Staré Město“  takto: 

 
Dodavatel  Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné 

pořadí 
JKV Opava s.r.o                                  412 969,- Kč 499 692,49,-  Kč 1. 
SYZA s.r.o., 458 934,- Kč 555 310,14,-  Kč 2. 
ELEKTROBEN s.r.o., 487 347,- Kč 589 689,87,-  Kč 3. 

 
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 dodavatele  67 ks LED svítidel veřejného osvětlení 
v obci Staré Město. Důvodem vyhlášení výběrového řízení je provést obměnu  technicky 
neuspokojivého stavu současných svítidel veřejného osvětlení v další části obce. V roce 2019 byla 
v rámci I. etapy vyměněna svítidla na ulici Jamnické a Na Baštici.  Dle schváleného rozpočtu na rok 
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2020 v rámci II. etapy  bude vyměněno 67 ks svítidel na ulicích Pode Břehy, U Chodníčku, Skotňa, 
Nová Skotňa, Plavební, Nademlýnská a Na Zbytkách.  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je 
uzavření kupní  smlouvy na dodávku 67 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 
67 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  
412 969,- Kč bez DPH. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek -viz příloha č. 1.5. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Dohoda o součinnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma 

vodního díla                                                                                                           ( Mgr. Roško)                                          
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Dohodu o součinnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního 
        díla č. 3282/D/FM/2020, 
2. uzavření Dohody o součinnosti  mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, 

Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako investorem připravované stavby „Místní 
komunikace - ul. Pod Hůrkama - II. etapa“, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku“ 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 dotčené výstavbou kanalizace, 

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody. 
 
Zdůvodnění : 
 
Obec Staré Město je investorem připravované stavby „Místní komunikace - ul. Pod Hůrkama - II. 
etapa“. SmVaK Ostrava a.s. je vlastníkem vodovodního řádu DN 80 PE v předmětném území, kde je 
umístěna plánovaná stavba místní komunikace a dojde zde k vybudování zpevněné plochy (účelové 
komunikace včetně sjezdu) na pozemku p.č. 2219/1 v k.ú. Staré Město. Předmětná stavba je částečně 
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situována nad vodovodním řádem. Uvedený řád má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo v šířce 1,5 metru od vnějšího límce potrubí na 
každou stranu.   Účastnící této dohody sjednávají, že uzavřením této dohody se sjednávají vzájemná 
práva a povinnosti v ochranném pásmu vodovodního řádu - zařízení SmVaK Ostrava. Dohoda o 
součinnosti -viz příloha 1.6. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Smlouvy 
 
2.1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město         ( Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město - uzavřené 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, 

2. uzavření  Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení,   
3. zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1  ke smlouvě o dílo. 

 
Zdůvodnění : 
 
Obec Staré Město schválila na své řádném zasedání ZO dne 25.9. 2019 pod bodem 2.1.  Smlouvu o dílo 
na „Sběr a svoz odpadu v obci Staré Město“. V příloze č. 1 této smlouvy o dílo – v  nabídkovém 
rozpočtu nebyla uvedena cena za obsluhu 1 100 l kontejnerů na směsný a plastový odpad. Toto bylo 
zjištěno, až po 1. lednu 2020, kdy Frýdecká skládka a.s. začala plnit smlouvu o dílo a začala vyvážet i 
tyto kontejnery. Jedná se o kontejnery na komunální odpad v počtu : 2 kusy v majetku obce (umístěné 
u č.p. 340 a 505), 4 kusy v majetku pana Slamjáka u bytových domů č.p. 503, 108 a 110, 1 kus v majetku 
pana Ing. Šebesty u bytového domu č.p. 223.  Dále se jedná o kontejnery na plastový odpad v počtu 2 
kusů v majetku obce Staré Město (umístěné u č.p. 340 a 505) a 3 ks ve vlastnictví pana Slamjáka u 
bytových domů č.p. 503, 108 a 110. Kontejnery na komunální a plastový odpad si pořídil pan Slamják 
a pan Ing. Šebesta na vlastní náklady.  Občané, kteří užívají bytové prostory v nájemních bytech 
v uvedených nemovitostech jsou řádně přihlášeny k trvalému pobytu v obci Staré Město a také zde hradí 
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poplatek za odpad dle vyhlášky.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo doplňuje pouze stávající nabídkové ceny 
o položky za manipulaci s 1 100 l kontejnery, zbývající část smlouvy je beze změn. Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo včetně přílohy jsou uvedeny v příloze pod bodem 2.1. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Svoz BIO odpadu v obci Staré Město           (Mgr. Roško)                       
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Svoz BIO odpadu v obci Staré Město -  uzavřené 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, 

2. uzavření  Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení,   
3. zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1  ke smlouvě o dílo. 

 
Zdůvodnění : 
 
Obec Staré Město schválila na své řádném zasedání ZO dne 27.3. 2019 pod bodem 2.3.  Smlouvu o dílo 
na „Svoz BIO odpadu v obci Staré Město“. Předmětem této smlouvy o dílo je sběr a svoz biologicky 
rozložitelných odpadů v obci Staré Město. V průběhu roku 2019 vzniklo další svozové místo biologicky 
rozložitelného odpadu a to na Sportovním centru – fotbalovém hřišti. Do současné doby se tento 
biologicky rozložitelný odpad ze Sportovního centra odváží a následně fakturuje samostatně. Z tohoto 
důvodu je třeba uzavřít Dodatek č. 1. k této smlouvě a zajistit tak jednotné fakturování, stejně jako tomu 
je i při odvozu druhově stejného odpadu a za stejných podmínek jako ze hřbitova ve Starém Městě.  
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo rozšiřuje smlouvu pouze o jedno svozové místo,  zbývající část smlouvy je 
beze změn. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo včetně přílohy jsou uvedeny v příloze pod bodem 2.2. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
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2.3. Kupní smlouva na dodávku 67 kusů LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré Město – 

      II. etapa                                                                                                                (Mgr. Roško)                    
 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 

1. realizaci zakoupení 67 kusů LED svítidel veřejného osvětlení v obci Staré Město – II. etapa  
v roce 2020,  

2. uzavření Kupní smlouvy na dodávku 67 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. 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 dodavatele 67 ks LED svítidel veřejného osvětlení 
v obci Staré Město. Důvodem vyhlášení výběrového řízení je technicky neuspokojivý stav současných 
svítidel veřejného osvětlení. V roce 2019 již proběhla výměna 44 ks svítidel a v letošním roce v rámci 
II.etapy bude vyměněno a tím opraveno dalších 67 ks svítidel veřejného osvětlení.  Dodavatel 67 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. Návrh kupní  smlouvy -viz příloha 2.3.  
 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
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2.4. Smlouva o dílo – stavba  „Kolumbária na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné 

plochy“                                                                                                                         ( Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. realizaci investiční akce „Kolumbária na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné 
plochy“  v roce 2020, 

2. uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 
46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou  Ing. Petr 
Holeksa, Pražmo 222, PSČ 739 04,  IČ 731 10 540 jako zhotovitelem, 

3. 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 na zhotovitele stavby „Kolumbária na hřbitově ve Starém Městě, včetně 
zpevněné plochy“.  Výkon zadavatelské činnosti podle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek provedla na základě uzavřené příkazní smlouvy firma Recte consulting s.r.o., se 
sídlem Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 072 54 644. Předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Kolumbária na hřbitově ve 
Starém Městě, včetně zpevněné plochy“  dle zadávacích podmínek a dále dle projektové dokumentace. 
Zhotovitel – firma  Ing. Petr Holeksa, Pražmo 222, PSČ 739 04,  IČ 731 10 540 se stala vítězem veřejné 
zakázky malého rozsahu - viz bod 1.4. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o 
dílo na realizaci této akce. Smlouva o dílo na realizaci této akce-viz příloha 2.4. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu - 

p.č.  7005/26, p.č. 2219/11                                                                                          (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 – 12-8017029/VB001, řešící zřízení 
budoucí služebnosti – věcného břemene k pozemkům 
par. č. 7005/26, 2219/11 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.  
 
Zdůvodnění:  
Společnost ČEZ Distribuce a.s., zastoupená společností Profiprojekt s.r.o. připravuje výstavbu zemního 
kabelového vedení NN. Účelem je zřízení nového odběrného místa na pozemku par. č. 7005/31 a 
7005/33 k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Touto stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. 7005/26, 
2219/11,  které jsou ve vlastnictví Obce Staré Město.  Úplata za zřízení služebnosti ( věcného břemene) 
je stanovená ve výši 150,-Kč/m2 + DPH. Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti ( věcného břemene) k inženýrské sítí a Smlouvu o právu provést stavbu. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a Smlouva o právu provést stavbu 
č. IV – 12-8017029/VB001včetně situačního výkresu -viz příloha: 2.5. 
 
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 
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2.6. Revokace usnesení ZO ze dne 26.06. 2019 bod 2.6.                                         (Mgr. Roško)                                                                                                                                                     
 
Návrh na usnesení: 
 

1. Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení ze dne  26.06. 2019 2019, bod 2.6.,  které zní: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
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.  
 
Zdůvodnění: 
Dnešního dne pod bodem 2.5. byla schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu - p.č.  7005/26, p.č. 2219/11. Společnost ČEZ Distribuce a.s., 
zastoupená společností Profiprojekt s.r.o. připravuje výstavbu zemního kabelového vedení NN. Účelem 
je zřízení nového odběrného místa na pozemku par. č. 7005/31 a 7005/33 k. ú. Staré Město u Frýdku-
Místku. Touto stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. 7005/26, 2219/11, které jsou ve vlastnictví Obce 
Staré Město.  Úplata za zřízení služebnosti ( věcného břemene) je stanovená ve výši 150,-Kč/m2 + DPH. 
Z tohoto důvodů je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ( věcného břemene) 
k inženýrské sítí a Smlouvu o právu provést stavbu. Společnost Profiprojekt s.r.o., změnila 
z technických důvodů  původní trasu a technologii pro uložení zemního kabelového vedení a z tohoto                                                                                         
důvodů je nutné toto usnesení zrevokovat.   
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Odkoupení pozemků p. č. 6842/22                                                                   (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. odkoupení nově vzniklého pozemku p. č. 6842/22 ostatní 

plocha o celkové výměře 391 m2,  nacházející se v katastrálním 
území Staré Město u Frýdku-Místku, za celkovou kupní cenu 
117 300,-- Kč,  stanovenou znaleckým posudkem č. 809-1/2020 
.  Nový pozemek vznikl rozdělením pozemku p. č. 6842/1 k. ú. 
Staré Město u Frýdku-Místku, kdy tento je zapsaný u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek na LV č. 712, 

2. uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Zdeňkem 
Hrabcem,  

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

3. zmocňuje starostu obce podpisu této kupní smlouvy. 
 
 
 
 
Zdůvodnění:  
Tento nově vzniklý pozemek p.č. 6842/2 je ve vlastnictví pana Zdeňka Hrabce. Obec Staré Město má 
zájem nově vzniklý pozemek p. č. 6884/2 odkoupit, neboť v současné době se na uvedeném pozemku 
již nachází stavba místní komunikace a parkoviště, která je ve vlastnictví obce Staré Město. Mimo jiné 
je v tomto pozemku  projektován i kanalizační řád, který se zde bude budovat v nadcházejícím období. 
Výkupem tohoto pozemku se zejména sjednotí právní stav věci, kdy stavba v majetku obce nebude 
nadále umístěna  na cizím pozemku.  Kupní cena pozemku je stanovená na základě znaleckého posudku, 
vypracovaným Ing. Hanou Kaděrovou číslo 809-1/2020. Dle tohoto posudku činí kupní cena za  
pozemek  117 300,-- Kč. Návrh kupní smlouvy, geometrický plán pro rozdělení pozemku  číslo 1364-
350/2019 v  příloze 2.7. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Odkoupení pozemků p. č. 2070/2, 6866/2                                                                   (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. 2070/2 ostatní plocha o 

výměře 702 m2,  nacházející se v katastrálním území 
Staré Město u Frýdku-Místku, za celkovou kupní cenu 
210 600,--Kč,  stanovenou znaleckým posudkem číslo 
813-5/2020. Pozemek 2070/2 je zapsaný u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Frýdek-Místek na LV č. 74, 

2. odkoupení pozemku p. č. 6866/2 ostatní plocha o 
výměře 1176 m2,  nacházející se v katastrálním území 
Staré Město u Frýdku-Místku, za celkovou kupní cenu 
141 120,--Kč,  stanovenou znaleckým posudkem číslo 
813-5/2020. Nový pozemek p.č. 6866/2 vznikl  
rozdělením  pozemku p.č. 6866 k. ú. Staré Město u 
Frýdku-Místku, kdy tento je zapsaný u Katastrálního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek na LV č. 74, 

3. uzavření Kupní smlouvy k pozemku p.č. 2070/2 a 
pozemku p.č. 6866/2, k.ú. Staré Město která bude 
uzavřena mezi Alenou Orságovou,  

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

4. zmocňuje starostu obce podpisu této kupní  smlouvy. 
 
Zdůvodnění:  
Pozemky p.č. 2070/2 a 6866/2 k.ú. Staré Město  jsou ve vlastnictví paní Aleny Orságové  

, . Obec Staré Město má zájem pozemky 
p.č. 2070/2 a 6866/2 odkoupit, neboť v budoucnosti umožní opravit a rozšířit stávající místní 
komunikaci, které je v současné době vedena v pasportu MK pod č.18 a je vedena na soukromém 
pozemku paní Orságové. Po opravě a rozšíření stávající místní komunikace dojde ke zlepšení dopravní 
dostupnosti a obslužnosti ke stávajícím nemovitostem.  Kupní cena pozemků je stanovená na základě 
znaleckého posudku, vypracovaným Ing. Hanou Kaděrovou číslo 813-5/2020. Dle tohoto posudku činí 
kupní cena za oba pozemky   351 720,-- Kč. Návrh kupní smlouvy a geometrický plán  je v příloze 
viz.2.8.  
 
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 
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2.9. Smlouva  o sběru a likvidaci odpadu  katalogové číslo 200 125 –  jedlé oleje ( Mgr. Roško) 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  

1. Smlouvu „O sběru a likvidaci odpadu katalogového čísla 200 125“ v obci Staré Město - 
uzavřené mezi Obcí Staré Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 
01 Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou Trafin Oil, a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, 
Slezská Ostrava, 710 00, IČ: 27789080 jako zhotovitelem, 

2. uzavření  Smlouvy „O sběru a likvidaci odpadu katalogového čísla 200 125“ uvedenou 
v bodě 1. tohoto usnesení,   

3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zdůvodnění : 
 
Každá obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 
20 01 25) Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými 
odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci 
zavedeno). Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den 
v týdnu. Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách 
odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například 
ucpávání potrubí a další). Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení 
množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení 
celkového množství odpadů ukládaných na skládky. Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020. Z důvodu 
splnění této povinnosti je nutné uzavřít smlouvu se společností, která má licenci s nakládáním s tímto 
odpadem. Tato firma do obce dodá obci Staré Město 1 kus 240 l kontejneru na olej za měsíční paušální 
částku 47,19 Kč,- včetně DPH.  V této ceně je zahrnut pronájem kontejneru, odvoz a likvidace odpadu. 
Provedeným průzkumem trhu v intencích § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek 
bylo zjištěno, že nabídka společnosti Trafin Oil  je nejvýhodnější.  Návrh smlouvy O sběru a likvidaci 
odpadu katalogového čísla 200 125“ je v příloze pod bodem 2.9. 
 
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   

ČSSD    
Kaňok  Jaromír pro   

LEPŠÍ ST. MĚSTO    
Pohl Marek pro   
Hrabec Vladislav pro   
Celkem 9   
Návrh usnesení byl schválen 
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:20 hod. 
 
 

*          *          * 
 
Zápis byl vyhotoven dne 19. února 2020 
 
 
Zapsal: 

 
Radka Trňáková 

 
 ………………dne 19. února 2020 

      
Ověřili:                

 
Libor Fukala 

 
 ………………dne 19. února 2020 

 
 

 
Bc. Daniel Maršálek 

 
 ………………dne 19. února 2020 

Místostarosta 
obce: 

 
Mgr. Petr   B í l e k 

 
 ………………dne 19. února 2020 

 
Starosta obce: 

 
Mgr. Bc. Jiří   R o š k o 

 
 ………………dne 19. února 2020 

 


