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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XXI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 23. dubna 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, Mgr. Ervín Haraga, Pavla Sudková  

Omluveni:  PaedDr. Petr Navrátil 
Celkem:  20 
 
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   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení 
2. 1795-14Z Kontrola plnění usnesení ZMS 
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1796-14Z Zprávy o činnosti výborů ZMS 
5. 1782-14Z Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
6. 1794-14Z Návrh stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
7. 1797-14Z Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací města Slavičín 
8. 1798-14Z Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Služby města Slavičín, s.r.o. 
9. 1777-14Z Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti  JSDH Slavičín - JPO II 
10. 1778-14Z Schválení zařazení města Slavičín do Integrované strategie MAS Luhačovské zálesí na 

období 2014 – 2020 
11. 1735-14Z Nabídka na prodej lesních pozemků - Josef Vaněk, Vlachova Lhota 
12. 1785-14Z Prodej pozemků pod stavbami garáží 
13. 1801-14Z Žádost o odprodej části pozemku - Emil Pešek, Slavičín 
14. 1802-14Z Žádost o odkup části pozemků a o zřízení věcného břemene - Petr Holba, Nedašov 
15. 1799-14Z Zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a.s. 
16. 1800-14Z Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. 
17. 1803-14Z Žádost o zřízení věcného břemene - Unartel s.r.o. 
18. 1804-14Z Smlouva o právu provést změnu stavby - ŘSZK 
19.  Různé 
20.  Usnesení 
21.  Závěr 
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Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Program zasedání ZMS schválen.  
 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí  

zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1795-14Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/1/2014. 
 
 
3. Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičín 
 
bez usnesení a hlasování 
 

 
4. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přílohy č. 1782-14Z-P1 

Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/3/2014. 
 
 
5. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí  

a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle přílohy č. 1796-14Z - P1 a P2 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1796-14Z - P3 a P4  
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1796-14Z - P5 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/2/2014. 
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6. Návrh stanov Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

souhlasí  

s návrhem znění stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ 49454561, ve znění přílohy č. 1794-
14Z-P1 

navrhuje  

valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ 49454561, zvolit Ing. Oldřicha Kozáčka 
členem představenstva této společnosti. 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   18 
proti   0 
zdržel se  2  (Kozáček, Studeník) 
Bylo přijato usnesení č. XXI/4/2014. 
 
 
7. Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

a) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Vlára ve znění 
 přílohy č. 1797-14Z-P1; 
b) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Malé pole ve znění 
 přílohy č. 1797-14Z-P2; 
c) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín – Vlára ve znění 
 přílohy č. 1797-14Z-P3; 
d) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín – Malé pole ve znění 
 přílohy č. 1797-14Z-P4; 
e) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín ve znění přílohy 
 č. 1797-14Z-P5; 
f) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín ve znění přílohy 
 č. 1797-14Z-P6; 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/5/2014. 
 
 
8. Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Služby města Slavičína, 

s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

navrhuje  

valné hromadě společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., IČ 25583093, zvolit Ing. Jana Jordána členem 
dozorčí rady této společnosti. 
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Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/6/2014. 
 
 
9. Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH Slavičín – JPO II 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje spojené se 
zabezpečením pohotovosti jednotky SDH Slavičín kategorie JPO II/1 pro rok 2015 s tím, že město Slavičín 
zajistí finanční spoluúčast ve výši minimálně 20% 

předkládá  stanovisko,  

že Jednotka SDH města Slavičín kategorie JPO II/1, jejímž zřizovatelem je město Slavičín, bude v roce 2015 
v režimu akceschopnosti dle § 29 odst. 4 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a § 23 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/7/2014. 
 
 
10. Schválení zařazení města Slavičín do Integrované strategie MAS Luhačovské 

Zálesí na období 2014 - 2020 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

zařazení správního území města Slavičín do územní působnosti Integrované strategie MAS Luhačovské 
Zálesí na období 2014 – 2020 realizované Luhačovským Zálesím, o.p.s. 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/8/2014. 
 
 
11. Nabídka na prodej lesních pozemků – Josef Vaněk, Vlachova Lhota 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

odkup lesních pozemků včetně porostů, a to parc.č. 2096, 2097, 2118, 2119, 2136, vše v k.ú. Nevšová, od 
Josefa Vaňka, Vlachova Lhota, za celkovou kupní cenu 80.000 Kč.   
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Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/9/2014. 
 
 
12. Prodej pozemků pod stavbami garáží 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

prodej pozemků v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze a v k.ú. Slavičín dle přílohy č. 1785-14Z-P1 za kupní cenu 
200 Kč/m2, a to vlastníkům staveb garáží, které se na těchto pozemcích nacházejí. 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/10/2014. 
 
 
13. Žádost o odprodej části pozemku – Emil Pešek, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

prodej části pozemku parc.č. 2186/3 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze o výměře cca 12 m2 Emilu Peškovi, 
Slavičín, za kupní cenu 150 Kč/m2 za podmínky úhrady všech nákladů s prodejem spojených včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí kupujícím. 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/11/2014. 
 
 
14. Žádost o odkup části pozemku a o zřízení věcného břemene – Petr Holba, 

Nedašov 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

a) prodej části pozemku parc.č. 4495/1 v k.ú. Slavičín o výměře cca 50 m2 Petru Holbovi, Nedašov za kupní 
cenu 400 Kč/m2 za podmínky úhrady všech nákladů s prodejem spojených včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí kupujícím; 
 
b) zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc.č. 4495/1, 4495/2, 4495/3, 
4433/71 a 4496/5 v k.ú. Slavičín za účelem umístění inženýrských sítí na základě žádosti Petra Holby, 
Nedašov, za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1802-14Z-P3. 
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Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/12/2014. 
 
 
15. Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

si vyhrazuje  

podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o 
zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Slavičín ve prospěch třetích osob; 

schvaluje  

zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení ve prospěch provozovatele distribuční 
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, a to: 
 
a) na pozemcích parc.č. 4513/7, 4073/70 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1799-14Z-P1; 
 
b) na pozemcích parc.č. 302/11, 4454/3 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1799-14Z-P2; 
 
c) na pozemcích parc.č. 1315/3 v k.ú. Divnice za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1799-14Z-P3; 
 
d) na pozemku parc.č. 4529/2 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1799-14Z-P4. 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/13/2014. 
 
 
16. Zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemcích parc.č. 4073/29, 4073/157, 4073/160, 
4074/8 v k.ú. Slavičín, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a 
vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ 27295567 za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1800-14Z-P1. 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/14/2014. 
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17. Žádost o zřízení věcného břemene – UnArtel s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schva lu je  

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc.č. 280/1, 280/2, 281/2, 281/5, 
281/21, 302/9, 302/13, 302/19, 302/25, 302/27, 302/28, 302/34, 302/45, 302/57, 314/6, 314/7, 317/3, 317/4, 
321/2, 4074/6, 4074/8, 4453/23, 4453/24, 4453/25, 4453/36, 4454/1, 4589 v k.ú. Slavičín a pozemků parc.č. 
1958/2, 1958/3, 2657/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze za účelem umístění inženýrských sítí na základě žádosti 
UnArtel s.r.o., Slavičín, IČ 29284074, za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1803-14-P3. 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/15/2014. 
 
 
18. Smlouva o právu provést změnu stavby – ŘSZK 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, IČ 70934860 za 
podmínek dle přílohy č. 1804-14Z-P2. 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. XXI/16/2014. 
 
 
19. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
20. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
21. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………… 
 Ing. Jaroslav Končický 
 starosta 


