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Zastupitelstvo města Slavičín 

 
 
 

1.  Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. XIX/1/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/15 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními kluby Slavičín, z.s, 
Školní 29, 763 21 Slavičín, IČO 00544621, ve výši 70 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pasport budovy sportovní haly ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
 

b) rozpočtové opatření č. 2/2021/ZMS – poskytnutí individuální dotace Sportovním klubům Slavičín, 
z.s, Školní 29, 763 21 Slavičín, IČO 00544621, ve výši 70 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pasport budovy sportovní haly ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.  
 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/16 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem Orel jednota Slavičín, 
Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČO 62182170, ve výši 46 400 Kč za účelem financování výdajů 
na pasport budovy Orlovny ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
 

d) rozpočtové opatření č. 3/2021/ZMS – poskytnutí individuální dotace pobočnému  spolku Orel 
jednota Slavičín, Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČO 62182170 ve výši 46 400 Kč za účelem 
financování výdajů na pasport budovy orlovny ve Slavičíne dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XIX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 12. 05. 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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2.  Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XIX/2/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům:  
- na výměnu oken ve výši 40 000 Kč rodinného domu č.p. 11, 

který je součástí pozemku parc. č. st. 12/1, 12/2 v k. ú. Divnice, se splatností 3 roky; 
-  na obnovu fasády domu včetně 

klempířských prací ve výši 70 000 Kč rodinného domu č.p. 258, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 321 v k. ú. Slavičín, se splatností 2 roky; 

-  na zateplení obvodového pláště domu 
včetně fasády a klempířských prací ve výši 200 000 Kč bytového domu č.p. 180, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 223 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 5 let; 

-  na zateplení obvodového pláště domu včetně 
fasády a klempířských prací ve výši 150 000 Kč bytového domu č.p. 180, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 223 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 5 let; 

-  na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti ve výši 30 000 Kč 
rodinného domu č.p. 838, který je součástí pozemku parc. č. st. 1265 v k. ú. Slavičín, se 
splatností 2 roky; 

b) uzavření příslušných smluv o zápůjčce v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení. 
 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Město Slavičín má zřízen Fond rozvoje bydlení, který slouží k podpoře oprav a modernizací 
vlastníkům (fyzickým osobám, právnickým osobám i městu Slavičín) bytů, bytových domů a rodinných 
domů na území města Slavičín formou poskytnutí zápůjček. 
 
 
 
 

3.  Projekt: Slavičín – venkovní ledové kluziště 

Usnesení č. XIX/3/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) podání žádosti o dotaci do Výzvy 12/2020 (Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč) 
programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024; 

b) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši rozdílu 
celkových výdajů projektu a poskytnutého finančního příspěvku v souladu s podmínkami dotačního 
titulu 

 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 3 (Straka, Dulík, Navrátil); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Jedná se o záměr 
spočívající v pořízení sezónního ledového kluziště, které by bylo umístěné před kuželnou v zámeckém 
parku. 
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4.  Směna pozemků v k. ú. Hrádek -

Usnesení č. XIX/4/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze, spočívající: 
- v prodeji části pozemku parc. č. 32/1 o výměře cca 130 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně 

300 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH,
 

- a v nabytí pozemků parc. č. 2643/14, 507/68 507/102 o celkové výměře 153 m2, vlastníci

, v kupní ceně 255 Kč/m2, nabyvatel město Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

5.  Směna pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. XIX/5/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v katastrálním území Slavičín spočívající: 
- v prodeji pozemků parc. č. 4730 a 4731 o výměře 28 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně             

1 000 Kč/m2,
- a v nabytí pozemku parc. č. 316/29 a části pozemku parc. č. 316/28 o výměře 101 m2, vlastníci 

 v kupní ceně 220 Kč/m2, nabyvatel město Slavičín, 
 
za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a náklady, které se směnou souvisí 
budou hrazeny rovným dílem. 
 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Směna řeší nabytí pozemků na Malém Poli, které jsou vhodné pro rozšíření parkovacích ploch 
v ul. Obchodní a pro budoucí napojení MK/cyklotrasy od kotelny do ul. Obchodní.  
 
 
 

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

Usnesení č. XIX/6/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemků v katastrálním území Slavičín: 
- části pozemku parc. č. 1747/1 o výměře 161 m2 za kupní cenu 500 Kč/m2 a o výměře 39 m2 za kupní 

cenu 100 Kč/m2 (dle GP č. 1876-42/2020 nově označený jako parc. č. 1747/8); 
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- části pozemku parc. č. 4485/6 o výměře 100 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2 (dle GP č. 1931-42/2020 

nově označený jako parc. č. 4485/14), 

 

, za podmínky úhrady nákladů, které 
s prodejem souvisí. 
 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

7.  Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín – Slavičín: Nový střed 

Usnesení č. XIX/7/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a společností AX INVEST s.r.o., IČO 283 31 303, 
Osvobození 54, 763 21 Slavičín, jejíž předmětem je prodej části pozemků parc. č. 255/1, 4610 a 4611 
o výměře cca 1370 m2 v k. ú. Slavičín za účelem výstavby bytového domu dle architektonické studie 
„Bytový dům – Nový střed Slavičín“ za kupní cenu 3 050 Kč/m2 + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 4 (Dulík, Zemčík, Rumplík, Straka); zdržel se 2 (Humpola, Chovančík); 
nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Odkup pozemků na základě dříve vyhlášeného záměru na prodej předmětných pozemků za 
účelem výstavby bytového domu v ul. L. Výducha. 
 
 
 
 

8.  Výbuch muničních skladů ve Vrběticích v kontextu prvních závěrů vyšetřování 

Usnesení č. XIX/8/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rámec návrhů, které za město a ve prospěch jeho občanů uplatňuje město Slavičín u Vlády ČR v 
souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vlachovicích -Vrběticích, s případným dalším uplatněním po 
zodpovědném státu či pachatelích této události, 

p o v ě ř u j e  

starostu vést ve spolupráci se zvoleným právním zástupcem jednání s Vládou ČR, ústředními orgány 
státní správy a vyčíslit na základě dalších podkladů (zejm. odborných vyjádření a znaleckých posudků) 
jednotlivé návrhy,  

u k l á d á  

starostovi předložit Zastupitelstvu města Slavičín ke schválení finální návrh na odškodnění, a to 
v termínu do 30.09.2021.  
 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 1 (Straka); zdržel se 0; nepřítomen 2 (Goldbach, Zemčík) 
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9.  Rozpočtové opatření 

Usnesení č. XIX/9/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4/2021/ZMS – akce „Vaříme hravě, jíme zdravě“ – stavební úpravy kuchyně 
MŠ Nevšová – zařazení nové investiční akce do rozpočtu města v částce 1 850 000 Kč. 
 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Goldbach, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

