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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XIX. zasedání Zastupitelstva města Slavičína 
konaného dne 11. prosince 2013 

 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, MVDr. Stanislav Dolenský, Karel Došla, Mgr. Božena Filáková, 

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

Omluveni:  Josef Číž, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Miroslav Kadlec – (nepřítomen u bodu 1), PaedDr. Petr 
Navrátil – (nepřítomen u bodů 1-7), Mgr. Zdeněk Rumplík, Ing. Pavel Studeník – (nepřítomen 
u hlasování č. 1) 

Celkem:  18 
 
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   15 
pro   15       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení 
2. 1652-13Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1653-13Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1618-13Z Rozpočtová opatření  
6. 1619-13Z Udělení grantů města Slavičín na rok 2014  
7. 1650-13Z Smlouva o poskytnutí dotace FC TVD Slavičín  
8. 1620-13Z Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2014  
9. 1621-13Z Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 265 o půjčce z FRB  
10. 1622-13Z Smlouva o odvodu poplatků a smlouva o poskytnutí dotace se společností Skládka 

odpadů Slavičín, s.r.o.  
11. 1601-13Z Zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
12. 1625-13Z Aktualizace Generelu cyklistické dopravy města Slavičína  
13. 1611-13Z Územní plán Slavičín  
14. 1582-13Z Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Petrůvka 
15. 1627-13Z Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
16. 1634-13Z Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice 
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17. 1637-13Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Jakub Mikš, Petr Mikš, Nevšová 
18. 1638-13Z Směna pozemků v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze 
19. 1641-13Z Žádost o odprodej budovy bez čp./če. na pozemku st. 294 v k. ú Hrádek na Vlárské 

dráze 
20. 1642-13Z Žádost o směnu pozemků v k. ú. Slavičín – AGM Servis s.r.o. 
21.  Různé 
22.  Usnesení 
23.  Závěr 
 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   16 
pro   16       
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. 1652-13Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/1/2013. 
 
 
 
3. Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
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. 1653-13Z-P1 a P2 
 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1653-13Z-P3 a P4 
 
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1653-13Z-P5 
 
d) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1653-13Z-P6 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/2/2013. 
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5. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) rozpočtové opatření č. 78-131/2013/ZMS dle přílohy č. 1618-13Z-P1 
 
b) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 58 000,- Kč Sportovním klubům Slavičín, 

IČ 00544621, na zakoupení tělovýchovného zařízení do sportovní haly ve Slavičíně a uzavření smlouvy 
č. 2013/12 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1618-13Z-P2 

bere na vědomí  
rozpočtová opatření č. 16-20/2013/RMS dle přílohy č. 1618-13Z-P3 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/3/2013. 
 
 
6. Udělení grantů města Slavičín na rok 2014 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
udělení grantů města Slavičín na rok 2014 dle přílohy č. 1619-13Z-P1 a uzavření smluv o poskytnutí grantu 
dle obecných pravidel pro udělování grantů města Slavičín schválených usnesením Zastupitelstva města 
Slavičín č. XVIII/7/2013 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17   
pro   17        
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/4/2013. 
 
 
7. Smlouva o poskytnutí dotace FC TVD Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2014 ve výši 700 000,- Kč FC TVD Slavičín, 
IČ 49157345, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1650-13Z-P1 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17   
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/5/2013. 
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8. Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2014 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
základní ukazatele rozpočtového provizoria města Slavičín od 1.1.2014 dle přílohy č. 1620-13Z-P1 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/6/2013. 
 
 
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 265 o půjčce z FRB 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 265 o půjčce z Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 1621-13Z-P2 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/7/2013. 
 
 
10. Smlouva o odvodu poplatků a smlouva o poskytnutí dotace se společností 

Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
neschvaluje  
prodloužení účinnosti Smlouvy o odvodu poplatků a smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 26.2.2009 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 24.2.2011 uzavřené se společností Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIX/8/2013. 
 
 
11. Zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) zvýšit základní kapitál společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., IČ 25583093, se sídlem Slavičín, Pod 

Kaštany 50, 763 21 Slavičín, o částku 600.000,- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu ve výši 
11.109.000,- Kč na po zvýšení základního kapitálu novou výši 11.709.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, 
přičemž závazek ke zvýšení vkladu musí být převzat do 30.12.2013 a zvýšení základního kapitálu se 
stane účinným ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku 
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b) využít přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, 
s.r.o., IČ 25583093, se sídlem Slavičín, Pod Kaštany 50, 763 21, a převzít závazek ke zvýšení vkladu 
o 600.000,- Kč 

 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18   
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XIX/9/2013. 
 
 
12. Aktualizace Generelu cyklistické dopravy města Slavičína 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
aktualizaci Generelu cyklistické dopravy města Slavičína dle přílohy č. 1625-13Z-P1 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0 
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/10/2013. 
 
 
 
13. Územní plán Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
konstatuje  
ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Slavičín není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 
rozhodlo  
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy    
vydává  
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 
a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Slavičín 
souhlasí  
v souladu s ust. § 10i  odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje 
k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2013 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIX/11/2013. 
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14. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Petrůvka 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
bezúplatný převod pozemků parc.č. 1353/56, 1353/57 a 1353/58 v k.ú. Petrůvka u Slavičína do vlastnictví 
obce Petrůvka, IČ 68731957 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/12/2013. 
 
 
 
 
15. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to 
PD – Rekonstrukce Army parku – Muzeum (nedokončená investice) 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIX/13/2013. 
 
 
 
16. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 18/1 v k.ú. Divnice o výměře do 740 m2 manželům Ing. Štěpánovi a Ing. Aleně 
Satinovým, Divnice, za kupní cenu 500 Kč/m2 a za podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy 
č. 1634-13Z-P3 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/14/2013. 
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17. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Jakub Mikš, Petr Mikš, 
Nevšová 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 4338/1 v k.ú. Nevšová o výměře 130 m2 Jakubu Mikšovi, Nevšová a Petru 
Mikšovi, Nevšová za kupní cenu 100 Kč/m2 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/15/2013. 
 
 
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 takto: 
směna pozemků parc.č. 173/2, 174/8, 2577/13 a 366/10 o výměře celkem 1 722 m2, vlastník Iva Poláchová, 
Londýn, UK 
za část pozemku parc.č. 1821/108 o výměře cca 2 084 m2, vlastník město Slavičín, bez doplatků 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/16/2013. 
 
 
19. Žádost o odprodej budovy bez čp./če. na pozemku st. 294 v k. ú Hrádek na 

Vlárské dráze 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
prodej budovy bez čp./če. – jiná stavba na pozemku parc.č. st. 294 a pozemku parc.č. st. 294 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, vše v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze za kupní cenu 50.000 Kč rovným 
dílem kupujícím: 
Agrinea s.r.o., Družstevní I, Slavičín, IČ 49436953 
AGM servis s.r.o., Družstevní I 225, Slavičín, IČ 63469146 
Kovos, spol. s r.o., Družstevní I 221, Slavičín, IČ 44125828 
OMI, spol. s ručením omezeným, Cihlářská 777, Slavičín, IČ 45479356  
EPS Příbram s.r.o., K Podlesí 550, Příbram, IČ 24160687 
Ludvík Vágner, Rudimov 29 
Václav Mareček, Nádražní 55, Slavičín 
 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/17/2013. 
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20. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Slavičín – AGM Servis s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
směnu pozemků v katastrálním území Slavičín: 
pozemky parc.č. st. 410/1, st. 410/4 a  část pozemku parc.č. 4311 o výměře cca 600 m2, vlastník město 
Slavičín,  
za pozemek parc.č. 4557/6 a část pozemku parc.č. 4183/22 o výměře cca 300 m2, vlastník AGM servis 
s.r.o., Slavičín, 
bez doplatků 
 
Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XIX/18/2013. 
 
 
 
22. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
23. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
24. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


