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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 

 
z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičína 

konaného dne 25. září 2013 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Josef Číž, MVDr. Stanislav Dolenský, Mgr. Božena Filáková, 

Mgr. Roman Goldbach, Mgr. Ervín Haraga, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Miroslav Kadlec, 
Ing. Jaroslav Končický, Ing. Oldřich Kozáček, Stanislav Milička, PaedDr. Petr Navrátil, 
MUDr. Libor Palkovský, Ing. Pavel Pinďák, Mgr. Zdeněk Rumplík, PhDr. Ladislav Slámečka, 
Ing. Pavel Studeník, Bc. Marie Studeníková, Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluveni:  Karel Došla, Mgr. Zdeněk Rumplík – se dostavil později 
Neomluven: Mgr. Ervín Haraga 
Celkem:  19 
 
Pozn.: U výsledku hlasování se jmenovitě uvádějí pouze ti zastupitelé, kteří byli proti návrhu, zdrželi se 
hlasování nebo nehlasovali. Zastupitel hlasoval pro návrh, jestliže byl přítomen a není u usnesení uveden 
jmenovitě.  
 
 
 
1. Zahájení 
    
Hlasování č. 1 o ověřovateli zápisu a složení návrhové komise:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
Program zasedání:  
 
1. Zahájení 
2. 1517-13Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1518-13Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1495-13Z Plnění rozpočtu města Slavičína za období 1-7/2013 
6. 1497-13Z Rozpočtová opatření 
7. 1498-13Z Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
8. 1521-13Z Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou 
9. 1522-13Z Udělení grantů z rozpočtu města Slavičína na rok 2014 
10. 1479-13Z Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti  
11. 1510-13Z Odměny za účast na společenských obřadech 
12. 1500-13Z Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
13. 1516-13Z Územní plán Slavičín 
14. 1481-13Z Bezúplatný převod pozemků – ÚZSVM 
15. 1482-13Z Bezúplatné nabytí pozemku – Zlínský kraj 
16. 1484-13Z Nabídka na prodej lesních pozemků 
17. 1506-13Z Směna pozemků v k.ú. Nevšová – Vendula Pavelková, Nevšová   
18. 1507-13Z Směna pozemků v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
19. 1525-13Z Odkup pozemku parc. č. 1388/4 v k. ú. Divnice 
20. 1529-13Z Projekt „Slavičín – revitalizace Malé Pole“ 



Protokol o hlasování – ZMS č. XVIII, 25.9.2013   2 / 9 

21. 1530-13Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičína  
22.  Různé 
23.  Usnesení 
24.  Závěr 
 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Program zasedání ZMS schválen.  
 
 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
bere na vědomí  
zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1517-13Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/1/2013. 
 
 
 
3. Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
 
Návrh na usnesení předložený Ing. Pavlem Studeníkem: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
ukládá  
Radě města Slavičína  
zabezpečit řádný provoz kompostárny a skládky Slavičín – Radašovy a zajistit realizaci opatření v souladu 
se závěry odborného posudku Pachové látky z lokality Slavičín – Radašovy zpracované ODOUR, s.r.o. dne 
27. července 2013, a to zejména: 
1. KOMPOSTÁRNA 
- uzavřít halu z obou stran (automatická vrata, do doby instalace vrat důsledná oprava žaluzií a podmínka 

jejich funkčnosti)  
- kontinuální odsávání odpadního vzduchu do biofiltru 
- revize vzduchotechniky, zda odpovídá zajištění podtlaku v kompostovací hale 
- podrobný provozní řád pro provoz biofiltru  
2. SKLÁDKA 
Ve spolupráci s provozovatelem skládky: 
- zajistit dokončení rekultivace 1. etapy skládky odpadů 
- aktualizovat provozní řád skládky a zajistit řádný provoz skládky 
- zajistit striktní zákaz volného čerpání skládkové vody na fólii zakrývající skládku 
T: 15.11.2013 
 
V případě, že provozovatel nebude realizovat výše uvedená nápravná opatření, kterým dojde ke snížení 
emisních pachových látek na požadovanou míru 
ukládá  
Radě města Slavičína  
neobnovit souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů s jeho provozním řádem 
společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 
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Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   19 
pro   6 (J. Číž, MVDr. Dolenský, Ing. Kadlec, PhDr. Slámečka, Ing. Studeník, 

Bc. Studeníková)       
proti   0      
zdržel se  13 (Mgr. Adámková, Mgr. Filáková, Mgr. Goldbach, Mgr. Jakúbková, Ing. Končický, 

Ing. Kozáček, S. Milička, PaedDr. Navrátil, MUDr. Palkovský, Ing. Pinďák, 
Mgr. Rumplík, P. Sudková, MUDr. Zemčík)  

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
4. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
bere na vědomí  
a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle příloh č. 1518-13Z-P1-P5 

 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle přílohy č. 1518-13Z-P6 

 
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1518-13Z-P7 

 
d) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1518-13Z-P8 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/2/2013. 
 
 
 
5. Plnění rozpočtu města Slavičína za období 1-7/2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
bere na vědomí  
přehled o plnění rozpočtu města Slavičína za období 1-7/2013 dle přílohy č. 1495-13Z-P1 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/3/2013. 
 
 
 
6. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) rozpočtová opatření č. 59-77/2013/ZMS dle přílohy č.1497-13Z-P1 
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b) poskytnutí dotace z rozpočtu města FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 1 000 000,- Kč na úhradu 
části nákladů na projekt realizovaný s podporou MŠMT a Zlínského kraje „Slavičín-rekonstrukce povrchu 
hřiště“ a uzavření smlouvy č. 2013/10 dle přílohy č. 1497-13Z-P2 

 
c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 22.4.2013 o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Slavičín 

příspěvkové organizaci Základní škola Slavičín-Malé Pole dle přílohy č. 1497-13Z-P3 
 
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města o.p.s. Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana 

Pivečky, Slavičín,  IČ 28269501, ve výši 100 000,- Kč na provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Kam-Pak? dle přílohy č. 1497-13Z-P4 

bere na vědomí  
rozpočtová opatření č. 6-15/2013/RMS dle přílohy č. 1407-13Z-P5 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19   
pro   18       
proti   0      
zdržel se  1 (Mgr. Filáková)  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/4/2013. 
 
 
7. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  

poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přílohy č. 1498-13Z-P1 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19   
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/5/2013. 
 
 
8. Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11982/12/LCD ze dne 7.3.2013 s Českou spořitelnou, a.s., 

IČ 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 dle přílohy č.1521-13Z-P1 
 
b) použití úvěrových zdrojů k financování investičních výdajů dle přílohy č. 1521-13Z-P2 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/6/2013. 
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9. Udělení grantů z rozpočtu města na rok 2014 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) obecná pravidla pro udělování grantů města Slavičín dle přílohy č. 1522-13 Z-P1 
 
b) částku 800 000,- Kč na udělení grantů z rozpočtu města v roce 2014 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/7/2013. 
 
 
10. Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. O/0136/2010/DOP, o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti, uzavřené se Zlínským krajem, IČ 70891320, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 ve znění dle 
přílohy č. 1479-13Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XVIII/8/2013. 
 
 
 
11. Odměny za účast na společenských obřadech 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
odměnu pro uvolněné členy Zastupitelstva města Slavičína za účast na společenských obřadech pořádaných 
městem Slavičín dle přílohy č. 1510-13Z-P1 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 (MVDr. Dolenský mimo jednací místnost) 
pro   18   
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XVIII/9/2013. 
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12. Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
navrhuje  
Valné hromadě společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., se sídlem Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín 
jmenovat člena dozorčí rady Bc. Marii Studeníkovou 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 (MVDr. Dolenský mimo jednací místnost) 
pro   17       
proti   0 
nehlasoval 1     (Bc. Studeníková)  
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/10/2013. 
 
 
 
13. Územní plán Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
rozhodlo  
o zamítnutí námitky podané dne 20.8.2013 k návrhu Územního plánu Slavičín   
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 (PhDr. Slámečka mimo jednací místnost) 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  1 (Ing. Studeník)  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/11/2013. 
 
 
 
14. Bezúplatný převod pozemků – ÚZSVM 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
bezúplatné nabytí pozemků od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, do 
vlastnictví města Slavičín:  
 
a) nabytí pozemků parc.č. 623/8 a 623/65, oba v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitosti č. UZSVM/BZL/4130/2013-BZLM dle přílohy č. 1481-13Z-P1 
 
b) nabytí pozemku parc.č. 580 v katastrálním území Slavičín za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitosti č. UZSVM/BZL/4905/2013-BZLM dle přílohy č. 1481-13Z-P2 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19  
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/12/2013. 
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15. Bezúplatné nabytí pozemku – Zlínský kraj 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
nabytí pozemku parc.č. 2657/6 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze včetně jeho součástí a příslušenství do 
vlastnictví města Slavičín bezúplatným převodem od Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ 70891320 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XVIII/13/2013. 
 
 
 
16. Nabídka na prodej lesních pozemků 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
odkup lesních pozemků včetně lesních porostů: 
 
a)  odkup pozemků parc.č. 1739, 1740/1, 1740/2, 1766/2, vše v k.ú. Nevšová od Soni Beníčkové, Zlín, 

Renaty Fojtíkové, Napajedla, Ilony Remešové, Napajedla za celkovou kupní cenu 80.000 Kč 
 
b)  odkup pozemku parc.č. 1732 v k.ú. Nevšová od Martina Šustka, Luhačovice za celkovou kupní cenu 

13.000 Kč 
 
c)  odkup pozemků parc.č. 1642/19, 1642/20, 1846, 1683, 1963/13, vše v k.ú. Divnice od Františka 

Žeravčíka, Starý Hrozenkov za celkovou kupní cenu 125.000 Kč 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/14/2013. 
 
 
 
17. Směna pozemků v k.ú. Nevšová – Vendula Pavelková, Nevšová   
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
směnu pozemků v katastrálním území Nevšová takto: 
směna části pozemku parc.č. 4335/8 o výměře cca 100 m2, vlastník město Slavičín za část pozemku parc.č. 
106/1 o výměře cca 20 m2, vlastník Vendula Pavelková, Nevšová, s tím, že Vendula Pavelková uhradí za 
rozdíl ve směňovaných výměrách cenu 70 Kč/m2 a náklady se směnou spojené 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/15/2013. 
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18. Směna pozemků v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
směnu pozemků v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze: 
pozemky parc.č. 1821/49, 2591/4, 2591/3, 1825/2, 558, 1660, 1642, vlastníci Václav Ocelík a Ludmila 
Ocelíková, Slavičín, a pozemky parc.č. 1821/47 a část 1744/158, vlastníci Petr Ocelík, Šumice a Ludmila 
Ocelíková, Slavičín, za pozemek parc.č. 1685, vlastník město Slavičín, bez doplatků 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/16/2013. 
 
 
 
19. Odkup pozemku parc. č. 1388/4 v k. ú. Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
odkup pozemku parc.č. 1388/4 v katastrálním území Divnice od Jany Hladké, Cvrčovice a Karla Šikrala, Brno 
za kupní cenu 70 Kč/m2 
 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/17/2013. 
 
 
 
20. Projekt „Slavičín – revitalizace Malé Pole“ 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a)  podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava na realizaci projektu 

„Slavičín – revitalizace Malé Pole“ 
 
b)  financování projektu „Slavičín – revitalizace Malé Pole“ dle přílohy 1529-13Z-P1    
 
Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/18/2013. 
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21. Aktualizace Strategického plánu města Slavičína 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
doplnění Strategického plánu rozvoje města Slavičína – „Databáze projektů strategie rozvoje města Slavičín 
na období 2011 – 2013“ o záměry dle přílohy č. 1530-13Z-P1 
 
Hlasování č. 22 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XVIII/19/2013. 
 
 
22. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
23. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
24. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


