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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičína 
konaného dne 26. února 2014 

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

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

Omluveni:  Mgr. Ervín Haraga, Pavla Sudková, PaedDr. Petr Navrátil 
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   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení 
2. 1722-14Z Kontrola plnění usnesení ZMS – příloha zaslána e-mailem 
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1723-14Z Zprávy o činnosti výborů ZMS – přílohy zaslány e-mailem 
5. 1712-14Z Návrh rozpočtu města Slavičína na rok 2014 – přílohy zaslány e-mailem 
6. 1714-14Z Převod bytu č. 849/14 (B 4.3.) v domě čp. 849 Slavičín – přílohy zaslány e-mailem 
7. 1698-14Z Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti 
8. 1721-14Z Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2014 
9. 1725-14Z Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Lávka přes Říku 

– příloha zaslána e-mailem 
10. 1685-14Z Odkup pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
11. 1715-14Z Žádost o odkup pozemku - Jaroslav a Dana Kosečkovi, Slavičín 
12. 1718-14Z Žádost o odkup pozemku v k.ú. Slavičín - Anděla a Zdeněk Hlaďovi, Slavičín 
13. 1732-14Z Smlouva o bezúplatném  převodu a o zřízení věcného práva – ÚZSVM – P1 zaslána e-

mailem 
14. 1733-14Z Žádost o uložení sítí do pozemku – Marie Krestová, Slavičín – P4 zaslána e-mailem 
15. 1738-14Z Návrh na podání žaloby o zrušení společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
16.  Různé 
17.  Usnesení 
18.  Závěr 
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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. 1722-14Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/1/2014. 
 
 
3. Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
 
bez usnesení a hlasování 
 
Hlasování č. 4 o přesunutí bodu č. 15 z pozvánky (Návrh na podání žaloby o zrušení společnosti Skládka 
odpadů Slavičín, s.r.o.) 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
4. Návrh na podání žaloby o zrušení společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 

rozhodlo 

podat žalobu o zrušení společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o., IČ 277 25 481, se sídlem Slavičín, 
Osvobození 25, protože společnost nemůže dále vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi 
společníky, tj. městem Slavičín a společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 

navrhuje  

a) Valné hromadě společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
odvolat jednatele Petra Kosečka 

b) Valné hromadě společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
jmenovat jednatelem této společnosti společnost Služby města Slavičína, s.r.o., se sídlem Pod Kaštany 50, 
763 21 Slavičín 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XX/13/2014. 
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5. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
bere na vědomí  
a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle přílohy č. 1723-14Z -P1 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1723-14Z -P2 až P4 
c)   písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle příloh č. 1723-14Z-P5 
 až P7   
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1723-14Z –P8 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/2/2014. 
 
 
6. Návrh rozpočtu města Slavičína na rok 2014 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozpočet města Slavičína na rok 2014 

jako schodkový takto: 
 příjmy běžného roku                                      100 340 tis. Kč 
 výdaje běžného roku                                     119 895 tis. Kč 
 saldo příjmů a výdajů běžného roku              -19 555 tis. Kč 
 s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let 
 
b) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičína Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, ve výši 

350 000,- Kč na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných v rámci Charitní 
ošetřovatelské a pečovatelské služby a projektů Denní centrum maják, Centrum sociální pomoci a Osobní 
asistence a uzavření smlouvy č. 2014/01 dle přílohy č. 1712-14Z-P2 

 
c) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičína sdružení Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621, ve výši 

60 000,- Kč na financování provozních nákladů sportovní haly ve Slavičíně a uzavření smlouvy č. 2014/02 
dle přílohy č. 1712-14Z-P3 

 
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičína o.p.s. Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci 

Jana Pivečky, IČ 28269501, ve výši 100 000,- Kč na financování provozních nákladů nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež KamPak? a uzavření smlouvy č. 2014/03 dle přílohy č. 1712-14Z-P4 

 
e) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičína příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Slavičín, 

IČ 44118155, ve výši 100 000,- Kč na pořízení hudebních nástrojů a uzavření smlouvy č. 2014/04 dle 
přílohy č. 1712-14Z-P5 

 
f) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičína sdružení FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 1 

500 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště v Hrádku na Vlárské dráze a uzavření smlouvy č. 2014/05 dle 
přílohy č. 1712-14Z-P6 

 
g) rozpočtový výhled města Slavičína na období 2015-2016 dle přílohy č. 1712-14Z-P7 
 
stanovuje  

základní ukazatele rozpočtu města Slavičína na rok 2014 a z toho závazné ukazatele výdajů dle návrhu 
v příloze č. 1712-14Z-P1 
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ukládá 

ekonomickému odboru provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, neprodleně rozpis schváleného rozpočtu  
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/3/2014. 
 
 
7. Převod bytu č. 849/14 (B 4.3.) v domě čp. 849 Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
odstoupení od smlouvy č. 14 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 849/14 (B 4.3.) v domě čp. 849 
ve Slavičíně ze dne 12.12.2007 uzavřené mezi Bytovým družstvem Centrum Slavičín, městem Slavičín a 
Pavlem Macků, a to na základě žádosti Pavla Macků a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 849/14 (B 4.3) v domě čp. 849 ve Slavičíně s Janou Diatlovou dle přílohy č. 1714-14Z-P5, 
to vše za podmínek, že: 
-  Jana Diatlová převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č. 14 o budoucí 
 smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 12.12.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
 Bytovým družstvem Centrum Slavičín, městem Slavičín a Pavlem Macků 
- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi Pavlem Macků a 
 Janou Diatlovou 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18   
pro   18        
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/4/2014. 
 
 
8. Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 

revokuje  

usnesení ZM č. XVIII/8/2013 ze dne 25.9.2013 

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. 1698-14-P1 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18   
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/5/2014. 
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9. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZMS na rok 2014 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 

bere na vědom í  

plán činnosti Kontrolního výboru ZMS na rok 2014 dle přílohy č. 1721-14Z-P1 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   14       
proti   2      (Došla, Rumplík) 
zdržel se  2 (Dolenský, Jakúbková) 
Bylo přijato usnesení č. XX/6/2014. 
 
 
10. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Lávka 

přes Říku 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 

schvaluje  

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín 
a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013 pro projekt Lávka přes Říku 
dle přílohy č. 1725-14Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/7/2014. 
 
 
11. Odkup pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 

schvaluje  

odkup pozemků parc.č. 648 a 651, oba v k.ú. Slavičín, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, za celkovou kupní cenu 660.050 Kč. 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XX/8/2014. 
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12. Žádost o odkup pozemku - Jaroslav a Dana Kosečkovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Slavičína 

schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 4652/1 v katastrálním území Slavičín manželům Jaroslavu a Daně Kosečkovým, 
Slavičín, za kupní cenu 400 Kč/m2 za podmínky úhrady nákladů s prodejem spojených vč. daně z nabytí 
nemovitých věcí kupujícími. 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18   
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XX/9/2014. 
 
 
13. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Slavičín - Anděla a Zdeněk Hlaďovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Slavičína 

schvaluje  
prodej pozemku parc.č. 135/4 v k.ú. Slavičín manželům Anděle a Zdeňku Hlaďovým, Slavičín, za kupní cenu 
400 Kč/m2 za podmínky úhrady nákladů s prodejem spojených vč. daně z nabytí nemovitých věcí kupujícími. 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0 
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/10/2014. 
 
 
14. Smlouva o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva - ÚZSVM 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Slavičína 

schvaluje  

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a smlouvu o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/BZL/131/2014-BZLM s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111 dle přílohy č. 1732-14Z-P1. 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XX/11/2014. 
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15. Žádost o uložení sítí do pozemku – Marie Krestová, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičína 
schvaluje  
a) zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu na pozemcích parc.č. 34 a 35/3 v k.ú. Hrádek na 
Vlárské dráze, a to na pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze; 
 
b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc.č. 32/1 
v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze s Marií Krestovou, Slavičín, dle přílohy č. 1733-14Z-P4. 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XX/12/2014. 
 
 
16. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
17. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
18. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


