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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XXII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 25. června 2014 

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

Mgr. Roman Goldbach, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Jaroslav Končický, Ing. Oldřich Kozáček, 
Stanislav Milička, PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. Libor Palkovský, Ing. Pavel Pinďák, 
Ing. Pavel Studeník, Bc. Marie Studeníková, Mgr. Ervín Haraga, Pavla Sudková  

Celkem:  16 
Omluveni:  Josef Číž, PhDr. Ladislav Slámečka, Ing. Miroslav Kadlec 
 
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   16 
pro   16      
proti   0      
zdržel se  0  
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení 
2. 1901-14Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičín 
4. 1902-14Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1848-14Z Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31.12.2013 
6. 1874-14Z Rozpočtová opatření 
7. 1875-14Z Smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu "Aktivně bez hranic - jedeme dál" 

a dodatek č. 1 
8. 1877-14Z Přehled pohledávek města Slavičín 
9. 1866-14Z Závěrečný účet svazků obcí  
10. 1873-14Z Výpověď z členství v DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
11. 1880-14Z Společenská smlouva společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o.  
12. 1898-14Z Návrh na odkoupení obchodního podílu společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
13. 1864-14Z Volba přísedícího Okresního soudu ve Zlíně 
14. 1879-14Z Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Slavičín 
15. 1824-14Z Zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. 
16. 1855-14Z Prodej části pozemku v k.ú. Slavičín - Petr Maňas, Slavičín 
17. 1858-14Z Odkup pozemků v k.ú. Slavičín - ÚZSVM 
18. 1881-14Z Žádost o odkup části pozemku - Robert a Kamila Macků, Slavičín 
19. 1882-14Z Žádost o odkup pozemku - Zdeněk a Zdeňka Kroutilovi, Slavičín 
20. 1888-14Z Zřízení služebnosti inženýrských sítí v k.ú Nevšová 
21. 1889-14Z Nabídka na odkup lesních pozemků v k.ú. Nevšová 
22. 1890-14Z Zřízení služebnosti inženýrských sítí - BTH Slavičín 
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23. 1892-14Z Zřízení služebnosti inženýrských sítí - UnArtel s.r.o. 
24. 1893-14Z Zřízení služebnosti inženýrských sítí - Petr Fagulec, Slavičín  
25. 1894-14Z Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
26. 1905-14Z Darovací smlouva - Prabos plus a.s. 
27. 1906-14Z Odkup části pozemku v k.ú. Slavičín – Vlastimil a Anděla Trllovi, Slavičín 
28. 1708-14Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
29. 1911-14Z Smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu "S radostí na akce" a dodatek č.1 
30.  Různé 
31.  Usnesení 
32.  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 Slavičín 
 
bere na vědomí 
 
zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1901-14Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   16 
pro   16       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/1/2014. 
 
 
3. Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičín 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
Na zasedání ZMS dorazili Mgr. Zdeněk Rumplík a MUDr. Petr Zemčík. 
 
 
 
4. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle příloh č. 1902-14Z-P1 až P4 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1902-14Z-P5 a P6 
c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek dle příloh č. 1902-14Z-P7 a P8 
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1902-14Z-P9 
e) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1902-14Z-P10 
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Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/2/2014. 
 
 
5.  Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 

2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
b e r  e  n a  v ě  d o m í  
 
závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 1.1. – 31.12. 2013 dle přílohy č. 1848-14Z-P1 
 
s c h v a l  u j  e 
 
a) celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2013 „bez výhrad“ 
b)  řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2013 dle účetních výkazů v příloze č.  1848-14Z-

P1 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/3/2014. 
 
 
6. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e  
 
a) rozpočtová opatření č. 1-48/2014/ZMS dle přílohy č. 1874-14Z-P1 
 
b) použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení dle čl. V odst. a) statutu fondu na opravy a  

modernizaci bytového fondu města, tj. na výměnu oken domu čp. 831-836 ve Slavičíně ve výši 
1 000 000,- Kč 

 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
rozpočtová opatření č. 1-17/2014/RMS dle přílohy č. 1874-14Z-P2 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/4/2014. 
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7. Smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „Aktivně bez hranic – 
jedeme dál a dodatek č. 1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
a) uzavření smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „Aktivně bez hranic – jedeme dál!“ mezi 

městem Slavičín a společností Luhačovské Zálesí o.p.s. a dodatku č. 1 ke smlouvě dle přílohy č. 1875-
14Z-P1 

b) spolufinancování projektu z rozpočtu města Slavičín ve výši minimálně 14.515,- Kč za podmínek dle 
dodatku č. 1 ke smlouvě 

c)  poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu města Slavičín ve výši 130.636,- Kč na předfinancování 
projektu společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, za podmínek dle dodatku č. 1 ke smlouvě 

 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/5/2014. 
 
 
8. Přehled pohledávek města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
přehled pohledávek města Slavičín nezaplacených k 30.4.2014 dle přílohy č. 1877-14Z-P1 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí pohledávky dle přílohy č. 1877-14Z-P2 z důvodu nevymahatelnosti 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/6/2014. 
 
 
9. Závěrečný účet svazků obcí 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní 
Valašsko a DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 ve znění dle přílohy č. 1886-14Z-P1 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/7/2014. 
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10. Výpověď z členství v DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
v y p o v í d á 
 
členství města Slavičín v DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko, IČ 70285195, se sídlem Obecní 
úřad Štítní nad Vláří – Popov 72, 7633 Štítná nad Vláří – Popov 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/8/2014. 
 
 
11. Společenská smlouva společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
společenskou smlouvu společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 
Slavičín, IČ: 27725481 dle přílohy č. 1880-14Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/9/2014. 
 
 
12. Návrh na odkoupení obchodního podílu společnosti Skládka odpadů Slavičín, 
s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
z a m í t á 
 
návrh řešení stávající situace ve společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., IČ: 27725481 předložený 
společností Joga Luhačovice, s.r.o., IČ: 60697628, viz. příloha č. 1898-14Z-P1 
 
s c h v a l u j e 
 
návrh na odkoupení obchodního podílu od společnosti Joga Luhačovice, s.r.o., IČ: 60697628 ve společnosti 
Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., IČ: 27725481, a to za cenu výše jejího splaceného obchodního podílu, tj. 
100 000,- Kč 
 
Ze zasedání ZMS odešel Karel Došla. 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/10/2014. 
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13. Volba přísedícího Okresního soudu ve Zlíně 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
v o l í  
 
podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu ve Zlíně na období let 2014 – 2018 
Ing. Zdeňka Charváta, Slavičín 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/11/2014. 
 
 
14. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s t a n o v u j e 
 
podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet 
členů Zastupitelstva města Slavičín pro následující volební období na 21 členů. 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/12/2014. 
 
 
15. Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e  
 
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. 2108/1, 2108/4 v k.ú. Divnice za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1824-14Z-P1; 
 
b) na pozemku parc.č. 4471/4 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1824-14Z-P2; 
 
c) na pozemcích parc.č. 275/1, 627/1, 627/6, 627/7 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 

1824-14Z-P3; 
 
d) na pozemcích parc.č. st. 330, 4074/6, 4074/8, 4453/25 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy 

č. 1824-14Z-P4; 
 
e) na pozemcích parc.č. 4498/1, 4513/2, 4513/5 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1824-

14Z-P5. 
 
f) na pozemcích parc.č. 1921/5 a 4471/4 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1824-14Z-P6; 
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g)  na pozemcích parc.č. st. 255, 280/2, 281/1, 281/2, 281/5, 281/11, 281/12, 281/13, 286/2, 288/2, 290/2, 

302/9, 302/11, 302/12, 302/25, 302/30, st. 314, st. 824, st. 983, 4074/3, 4074/4, 4074/6, 4453/23, 4454/1, 
4454/4 v k.ú. Slavičín za podmínek smlouvy dle přílohy č. 1824-14Z-P7. 

 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/13/2014. 
 
 
16. Prodej části pozemku v k.ú. Slavičín – Petr Maňas, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
prodej části pozemku parc.č. 487/3 v k.ú. Slavičín o výměře 7 m2 Petru Maňasovi, Slavičín za kupní cenu 
150 Kč/m2. 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/14/2014. 
 
 
17. Odkup pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
odkup pozemků parc.č. st. 487, 488, 489, všechny v k.ú. Slavičín od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových za podmínek kupní smlouvy dle přílohy č. 1858-14-P1. 
Bylo hlasováno o předloženém návrhu na usnesení. 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/15/2014. 
 
 
18. Žádost o odkup části pozemku – Robert a Kamila Macků, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
prodej části pozemku parc.č. 4513/23 v k.ú. Slavičín o výměře cca 25 m2 manželům Robertu a Ing. Kamile 
Macků, Slavičín za kupní cenu 400 Kč/m2 za podmínky úhrady všech nákladů s prodejem spojených včetně  
daně z nabytí nemovitých věcí kupujícími. 
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Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/16/2014. 
 
 
19. Žádost o odkup pozemku – Zdeněk a Zdeňka Kroutilovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 

prodej pozemku parc.č. 2600 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze manželům Ing. Zdeňku a Zdeňce Kroutilovým, 
Slavičín za kupní cenu 400 Kč/m2 za podmínky úhrady všech nákladů s prodejem spojených včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí kupujícími. 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/17/2014. 
 
 
20. Zřízení služebnosti inženýrských sítí v k.ú. Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemcích dle přílohy č. 1888-14Z-P1 ve 
prospěch města Slavičín jako vlastníka kanalizační sítě v místní části Nevšová za podmínek dle přílohy č. 
1888-14Z-P2. 
 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/18/2014. 
 
 
21. Nabídka na odkup lesních pozemků v k.ú. Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
odkup lesních pozemků včetně porostů, a to parc.č. 3832 a 3830, oba v k.ú. Nevšová, od Martina Šustka, 
Kladná-Žilín a Petra Volaříka, Kladná-Žilín, za celkovou kupní cenu 100.000 Kč.   
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Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/19/2014. 
 
 
22. Zřízení služebnosti inženýrských sítí – BTH Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc.č. 4454/3 v k.ú. Slavičín ve prospěch BTH Slavičín, 
spol. s r.o., IČ 25321358, za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě dle přílohy č. 1890-14Z-P1 
 
Hlasování č. 22 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/20/2014. 
 
 
23. Zřízení služebnosti inženýrských sítí – UnArtel s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 255, 280/2, 281/2, 281/1, 281/12, 281/11, 281/13, 286/2, 4454/4, 
302/30, 302/31, 302/33, 983, vše v k.ú. Slavičín a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti ze dne 2.5.2014 se společností UnArtel s.r.o., IČ 29284074, Slavičín dle přílohy č. 1892-
14Z-P2. 
 
Hlasování č. 23 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17      
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/21/2014. 
 
 
24. Zřízení služebnosti inženýrských sítí – Petr Fagulec, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc.č. 1977/12 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ve 
prospěch Petra Fagulce, IČ 71767053, Slavičín, za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě dle přílohy č. 
1893-14Z-P1. 
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Hlasování č. 24 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/22/2014. 
 
 
25. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
- inv.č. 101498 Informační kiosek 
- inv.č. 105050 Tiskárna Kyocera 
- inv.č. 101494 Systém kom. ATEUS OMEGA 
 
Hlasování č. 25 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/23/2014. 
 
 
26. Darovací smlouva – Prabos plus a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 

nabytí pozemku parc.č. 39/3 v k.ú. Slavičín formou darování od společnosti Prabos plus a.s., IČ 26272857, 
Slavičín za podmínek darovací smlouvy dle přílohy č. 1905-14Z-P2.   
 
Hlasování č. 26 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/24/2014. 
 
 
27. Odkup části pozemku v k.ú. Slavičín – Vlastimil a Anděla Trllovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 

odkup části pozemku parc.č. st. 311 v k.ú. Slavičín o výměře 14 m2 od Vlastimila a Anděly Trllových, Slavičín 
za kupní cenu 5.600 Kč.  
 
Hlasování č. 27 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/25/2014. 
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28. Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
doplnění Strategického plánu rozvoje města Slavičín – „Databáze projektů strategie rozvoje města Slavičín 
na období 2011 – 2014“ o záměry dle přílohy č. 1908-14Z-P1 
 
Hlasování č. 28 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/26/2014. 
 
 
29. Smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu "S radostí na akce" a 
dodatek č.1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
s c h v a l u j e  
 
a) uzavření smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „S radostí na akce“ mezi městem 

Slavičín a Mikroregionem Luhačovské Zálesí  a dodatku č. 1 ke smlouvě dle přílohy č. 1911-14Z-P1 
b) spolufinancování projektu z rozpočtu města Slavičín ve výši minimálně 21.488,- Kč za podmínek dle 

dodatku č. 1 ke smlouvě 
c) poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu města Slavičín ve výši  58.512,- Kč na předfinancování 

projektu Mikroregionu Luhačovské Zálesí, IČ 70287201, za podmínek dle dodatku č. 1 ke smlouvě 
d) rozpočtová opatření č. 49-51/2014/ZMS dle přílohy č. 1911-14Z-P2 
 
Hlasování č. 29 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XXII/27/2014. 
 
 
 
30. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
31. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
32. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 ………………………………… 
 Ing. Jaroslav Končický 
 starosta 


