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Zastupitelstvo města Slavičín 

 
 

1.  Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Slavičín 

Usnesení č. XVII/1/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. d) zákona o obcích poskytnutí příspěvku na stravování 
uvolněných členům Zastupitelstva města Slavičín z rozpočtu města, a to za stejných podmínek a ve 
stejné výši jako zaměstnancům města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Sjednocení podmínek poskytování příspěvku na stravování pro uvolněné členy ZMS se 
zaměstnanci města Slavičína. 
 
 
 

2.  Sloučení mateřských škol 

Usnesení č. XVII/2/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů  
  
a) sloučení Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvkové organizace, IČO 70871531, se sídlem 

Dlouhá 470, 763 21 Slavičín (přejímající příspěvková organizace) a Mateřské školy Slavičín – Vlára, 
příspěvkové organizace, IČO 70983895, se sídlem Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín (zanikající 
příspěvková organizace) s účinností od 01. 07. 2021;  

 
b) přechod veškerého majetku, práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající 

příspěvkovou organizaci s účinností od 01. 07. 2021;  
  
c) změnu názvu z Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace na Mateřská škola 

Slavičín, příspěvková organizace;  
 
d) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín;  
  

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 10. 03. 2021 

 
 
 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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e) výmaz Mateřské školy Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace, IČO 70983895, se sídlem Nad 
Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín z veřejných rejstříků. 

 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Sloučení mateřských škol je správným krokem k efektivnějšímu řízení příspěvkových 
organizací. Jako nejdůležitější výhodu spatřujeme zejména v lepší organizaci prázdninového provozu, 
zastupování zaměstnanců v rámci jednoho pracovního poměru na všech pracovištích. Jednorázové 
výdaje (pojištění, revize, účetnictví, webovky budou také sdruženy. Po uplynutí přiměřené doby je 
důležité si celou vyhodnotit. Sloučením dojde ke změně názvu - Mateřská škola Slavičín s jednotlivými 
pracovišti Hrádek, Malé Pole, Vlára, Nevšová, kterým bude režim provozu zachován s možností větší 
profilace s důrazem na kvalitu v předškolním vzdělávání. 
 
 
 

3.  Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 1/2021, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem Slavičín 

Usnesení č. XVII/3/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Formální úprava vyhlášky související s předchozím bodem. 
 
 
 

4. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. XVII/4/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
- Energetický audit budov města (inv. č. 100023) 
- Projektor BenqDLP (inv. č. 101500) 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

5. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. XVII/5/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 4513/3 o výměře 2 m2 v katastrálním území Slavičín 
 za kupní cenu 1 000 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které 

s prodejem souvisí. 
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Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Jedná se o část pozemku, na němž je zbudována část rodinného domu. Proto se jedná o 
sjednocení nedořešené majetkoprávní situace v dané lokalitě.  
 
 
 
 

6. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. XVII/6/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 1460/4 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Slavičín
, za kupní cenu 300 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které 

s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodej pozemku využívaného jako okraj zahrady v břehu potoka Lukšínky. 
 
 
 

7. Odkup nemovitých věcí v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze 

Usnesení č. XVII/7/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) odkup pozemku parc. č.st. 97 o výměře 164 m2, jehož součástí je budova čp. 87 a pozemku parc. č. 

2583/9 o výměře 1066 m2 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze od společnosti České dráhy, a.s., IČO 

70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 za celkovou kupní cenu 

455 000 Kč; 

 
b) rozpočtové opatření č. 1/2021/ZMS – akce „Odkup drážního domku ul. Nádražní“ – zařazení nové 

akce do rozpočtu města v částce 455 000 Kč s tím, že finanční krytí bude zajištěno zapojením úspor 

z let minulých ve výši 305 000 Kč a zapojením prostředků určených v rozpočtu na výdaje MČ Hrádek 

ve výši 150 000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 1 (Straka); zdržel se 1 (Navrátil); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Návrh k odkupu nemovitosti (budova a pozemek) vhodné pro zřízení veřejných toalet a dalších 
služeb pro veřejnost - lze rekonstruovat z dotace SFPI na podporu revitalizace brownfieldů. V případě 
méně uspokojivého stavebně-technického stavu lze přistoupit k demolici. Zbývající část pozemku je 
vhodná pro vybudování parkoviště. V případě souhlasu SŽ bude možné využít i další pozemky v areálu 
nádraží. 
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8. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavičín a členem 
zastupitelstva 

Usnesení č. XVII/8/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s o u h l a s í  

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovně právního vztahu 
mezi městem Slavičín a Ing. arch. Karlem Humpolou, členem zastupitelstva města Slavičín, formou 
uzavření dohody o provedení práce „Vedoucí pracovní skupiny pro strategický rozvoj“ v rámci projektu 
„Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad“ v rozsahu 40 hodin v období od 15.03.2021 
do 31.12.2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 2 (Humpola, Straka); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dohoda o provedení práce v souvislosti s realizací projektu: „Chytrý Slavičín: strategicky 
řízené město, přívětivý úřad“, který je z 95 % financován z prostředků Evropského sociálního fondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


