
 Výpis usnesení ZMS č. XX., 30. 06. 2021  1 / 6 

 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 

1.  Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 – Výstavba 
kaple Slavičín – Hrádek, z.s. 

Usnesení č. XX/1/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. D/2021/19 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem Výstavba kaple Slavičín-Hrádek, 
z.s., Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín, IČO 27052907, ve výši 500 000 Kč za účelem financování 
části výdajů na výstavbu kaple Slavičín – Hrádek. 
 
 
 
Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 2 (Straka, Zvonek); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, 
Zemčík), nehlasoval 2 (Čechmánek, Goldbach) 
 
 
 

Anotace: V souladu s § 10a odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, je zastupitelstvu města předkládána k projednání žádost spolku Výstavba kaple Slavičín – 
Hrádek o poskytnutí individuální dotace na financování části výdajů na výstavbu kaple v Hrádku. 
 
 
 
 

2.  Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XX/2/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5/2021/ZMS – zařazení nové položky do rozpočtu města z důvodu zaúčtování 
výdaje a současně přijmu daně z příjmů právnických osob za město Slavičín za rok 2020 ve výši       
2 482 000 Kč; 

rozpočtové opatření č. 6/2021/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 261 000 Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce; 

rozpočtové opatření č. 7/2021/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
150 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky požární 
ochrany kategorie JPO II; 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 30. 06. 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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rozpočtové opatření č. 8/2021/ZMS – „kompenzační bonus 2021“ – přijetí finančního příspěvku 
z rozpočtu Ministerstva financí podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu na rok 2021, ve 
výši 280 000 Kč ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy města; 
 
rozpočtové opatření č. 9/2021/ZMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 
2021 Výstavba kaple Slavičín - Hrádek, z.s., Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín, IČO 27052907, 
ve výši 500 000 Kč za účelem financování části výdajů na výstavbu kaple Slavičín – Hrádek; 
 
rozpočtové opatření č. 10/2021/ZMS – Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“  
– akce rozpočtovaná na částku 4 500 000 Kč nebude v roce 2021 realizována. Tyto nevyčerpané 
finanční prostředky budou použity k navýšení výdajů na realizaci akce „Hrádek na Vlárské dráze – 
úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“ ve výši 2 800 000 Kč, k navýšení výdajů na rozvojové projekty 
ve výši 1 500 000 Kč a k navýšení výdajů na realizaci akce „Hrádek – zprovoznění areálu lihovaru“ ve 
výši 200 000 Kč. Důvodem navýšení výdajů u jednotlivých akcí a projektů jsou zejména změny rozsahu 
plánovaných prací a aktuální vývoj na trhu. 
 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, 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 
 

                                                                                                                                            
 
 
 

3.  Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31.12.2020 

Usnesení č. XX/3/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 01.01.2020 - 31.12.2020, a to bez výhrad; 
 

b) řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2020. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Povinnost zpracovat, zveřejnit a projednat závěrečný účet hospodaření je stanovena dle § 17 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem závěrečného účtu 
hospodaření jsou zejména údaje o skutečném plnění schváleného rozpočtu příjmů a výdajů za 
předcházející kalendářní rok, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně 
tvorby a použití fondů, a to v rozsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím 
zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu hospodaření je také zpráva 
o přezkoumání hospodaření, jehož provedení ukládá zákon o obcích. Novela zákona o účetnictví 
přinesla pro vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky. Schvalování účetních 
závěrek je upraveno zvláštní prováděcí vyhláškou MF 220/2013 Sb., která vymezuje podklady a 
procesní postupy schvalování účetní závěrky Účetní závěrku města schvaluje od roku 2012 
zastupitelstvo města. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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4.  Pořízení změny č. 2 ÚP Slavičín 

Usnesení č. XX/4/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) pořízení změny č. 2 Územního plánu Slavičín zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 

b) obsah změny č. 2 Územního plánu Slavičín – změnu využití části plochy zemědělské (Z) na plochy 
individuální rekreace – zahrádkářská osada (RZ) na pozemku par. č. 4392/2 v k. ú. Slavičín. 

p o d m i ň u j e  

pořízení změny č. 2 úhradou nákladů na zpracování změny č. 2 a vyhotovení úplného znění územního 
plánu po jeho změně žadatelem na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je 
změna č. 2 pořizována. 

 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Předmětem pořízení změny č. 2 územního plánu zkráceným postupem je změna funkčního 
využití části pozemku parc. č. 4392/2, ze stávající plochy zemědělské na plochu pro individuální rekreaci 
– zahrádkářská osada (RZ). 

 
 
 
 

5.  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) - aktualizace 

Usnesení č. XX/5/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje; 
 
b) zplnomocňuje Povodí Moravy s. p. k provedení nezbytných kroků k zajištění této aktualizace. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: V rámci budování Vodního díla Vlachovice bude upravena a doplněna vodárenská soustava 
distribučními a propojovacími řády, z tohoto důvodu musí provedena aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 
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6.  Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. XX/6/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 598/3 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Slavičín 
 Slavičín, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 a za 

podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
 
Hlasování: pro 16; proti 0; zdržel se 2 (Milička, Humpola); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, 
Zemčík) 
 
 
Anotace: Jedná se narovnání majetkoprávních vztahů, kdy žadatelé část pozemku skutečně užívají. 
 
 
 

7.  Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. XX/7/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. st. 203/1 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území 
Slavičín na základě žádosti 
 
 
 
Hlasování: pro 16; proti 0; zdržel se 2 (Rumplík, Straka); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, 
Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Žádost o odkup části pozemku za účelem vybudování soukromého stání. Problém nedostatku 
parkovacích míst je nutné řešit komplexně. 
 
 
 

8.  Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Slavičín – Lesy ČR 

Usnesení č. XX/8/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4482/3 a 630/16 o celkové výměře 63 m2 v katastrálním území 
Slavičín z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., na město 
Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, Zemčík) 
 
 
Anotace: Na pozemcích, které jsou předmětem bezúplatného převodu, se nachází komunikace - vstup 
do zámeckého parku. Vlastník pozemků tedy nabídl jejich bezplatný převod na město Slavičín. 
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9. Petice proti výstavbě BD v ul. L. Výducha  

Usnesení č. XX/9/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

p r o j e d n a l o  

petici občanů „Proti výstavbě bytového domu v místě parkoviště a dětského hřiště na ulici L. Výducha 
ve Slavičíně“; 

t r v á  

na svém usnesení č. XIX/7/2021 ze dne 12. 5. 2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 3 (Dulík, Rumplík, Straka); zdržel se 0; nepřítomen 3 (Chovančík, 
Klabačková, Zemčík) 
 
 
 
 

10. Poskytnutí okamžitých finančních darů obcím postiženým tornádem 

Usnesení č. XX/10/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí finančního daru obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO 00283185, ve výši 
20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného majetku poškozeného nebo zcela zničeného 
přírodní katastrofou; 
 

b) rozpočtové opatření č. 11/2021/ZMS – poskytnutí finančního daru obci Hrušky, U zbrojnice 100, 
691 56 Hrušky, IČO 00283185, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného 
majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
 

c) poskytnutí finančního daru obci Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO 44164343, ve výši 20 000 
Kč na výdaje související s obnovou veřejného majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní 
katastrofou; 
 

d) rozpočtové opatření č. 12/2021/ZMS – poskytnutí finančního daru obci Lužice, Česká 592/1,       
696 18 Lužice, IČO 44164343, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného 
majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
 

e) poskytnutí finančního daru obci Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ 00285102, ve výši 
20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného majetku poškozeného nebo zcela zničeného 
přírodní katastrofou; 
 

f) rozpočtové opatření č. 13/2021/ZMS – poskytnutí finančního daru obci Mikulčice, Mikulčice 245, 
696 19 Mikulčice, IČ 00285102, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného 
majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
 

g) poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská 
Nová Ves, IČ 00283363, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného majetku 
poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
 

h) rozpočtové opatření č. 14/2021/ZMS – poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves, 
nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 00283363, ve výši 20 000 Kč na výdaje 
související s obnovou veřejného majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
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i) poskytnutí finančního daru městu Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČO 
00284891, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou veřejného majetku poškozeného 
nebo zcela zničeného přírodní katastrofou; 
 

j) rozpočtové opatření č. 15/2021/ZMS – poskytnutí finančního daru městu Hodonín, Masarykovo 
nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČO 00284891, ve výši 20 000 Kč na výdaje související s obnovou 
veřejného majetku poškozeného nebo zcela zničeného přírodní katastrofou. 

 

 

Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, Zemčík) 

 

 

 

11. Nabídka na odkup pozemků spojená s darováním v k.ú. Slavičín – INSTOP 
DEVELOPER s.r.o. 

Usnesení č. XX/11/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) odkup pozemků parc. č. 332/81 o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 332/2 nově označeného 
podle geometrického plánu č. 1960-50/2021 ze dne 19. 4. 2021 jako parc. č. 332/2 o výměře             
16 994 m2, oba v katastrálním území Slavičín, od společnosti INSTOP DEVELOPER s.r.o., IČO 
06694276, se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín, za celkovou kupní cenu 935 770 Kč a za 
podmínky, že přístup k odkupované části pozemku parc. č. 332/2 o výměře 16 994 m2 bude zajištěn 
formou zřízení služebnosti stezky a cesty zřízené k tíži části pozemku parc. č. 332/1 nově označené 
podle geometrického plánu č. 1960-50/2021 ze dne 19. 4. 2021 jako parc. č. 332/93 o výměře 830 
m2 v katastrálním území Slavičín; 
 

b) rozpočtové opatření č. 16/2021/ZMS – akce „Odkup lesních pozemků – lokalita Malé Pole“ – 
zařazení nové akce do rozpočtu města v částce 936 000 Kč s tím, že finanční krytí bude zajištěno 
zapojením úspor z let minulých; 

 
c) nabytí části pozemku parc. č. 331 nově označeného podle geometrického plánu č. 1960-50/2021 

ze dne 19. 4. 2021 jako parc. č. 331/1 o výměře 1 809 m2 v katastrálním území Slavičín, a to formou 
darování od vlastníků

 
 
 
Hlasování: pro 16; proti 1 (Rumplík); zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 3 (Chovančík, Klabačková, 
Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Les je využíván jako oddychová a rekreační zóna občany sídliště Malé Pole. Jako vlastník 
tohoto pozemku bude moci město Slavičín investovat do zvelebení - lavičky, lesní hřiště atd. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


