
 Výpis usnesení ZMS č. XXIII., 15. 12. 2021  1 / 8 

 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 

1.   Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XXIII/1/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 20/2021/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 1 153 000 Kč určeného ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové 
příjmy města; 
 
rozpočtové opatření č. 21/2021/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
38 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce 
mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního a 
informačního střediska HZS kraje; 
 
rozpočtové opatření č. 22/2021/ZMS – zapojení úspor z let minulých z důvodu krytí výpadku 
rozpočtovaných příjmů v roce 2021. Oproti původním předpokladům byla účelová dotace z rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určená na realizaci projektu „Slavičín – Wolker 120: Venkovní expozice a 
poeziomat“ ve výši 877 000 Kč uhrazena na účet města již na konci roku 2020; 
 
rozpočtové opatření č. 23/2021/ZMS – zapojení úspor z let minulých z důvodu krytí výpadku 
rozpočtovaných příjmů v roce 2021. Oproti původním předpokladům nebude dotace ze Státního fondu 
životního prostředí na realizaci projektu „Slavičín – venkovní úpravy přírodní zahrady DDM“ ve výši 
308 000 Kč přijata na účet města v letošním roce, ale až po závěrečném vyhodnocení projektu 
v průběhu roku 2022; 
 
rozpočtové opatření č. 24/2021/ZMS – zapojení úspor z let minulých z důvodu krytí výpadku 
rozpočtovaných příjmů v roce 2021. Oproti původním předpokladům nebude dotace z Ministerstva pro 
životního prostředí na realizaci projektu „Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ ve výši 
796 000 Kč přijata na účet města v letošním roce, ale až po závěrečném vyhodnocení projektu 
v průběhu roku 2022. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

                                                                                                                                               

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 15. 12. 2021 

 
 
 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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2. Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2022 

Usnesení č. XXIII/2/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet města Slavičín na rok 2022 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:            239 251 000 Kč                                      
výdaje běžného roku:            297 362 000 Kč                                     
saldo příjmů a výdajů:           - 58 111 000 Kč 
 
s tím, že schodek bude krytý přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 FC TVD Slavičín z.s., Školní 
881, Slavičín, IČ 49157345, ve výši 770 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a FC TVD 
Slavičín z.s.; 
 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Gymnáziu Jana Pivečky a 
Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČ 46276327, ve výši 60 000 Kč za účelem: 
„podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

d) poskytnutí účelové individuální z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Charitě Slavičín, 
Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618, ve výši 650 000 Kč za účelem: „financování provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou 
Slavičín; 
 

e) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 TJ Sokol Nevšová, z.s., 
Nevšová 84, Slavičín, IČ 18811159, ve výši 125 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
TJ Sokol Nevšová“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a TJ Sokol 
Nevšová, z.s.; 
 

f) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Vzdělávacímu, sociálnímu a 
kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 28269501, ve 
výši 278 700 Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež KamPak? a Poradenského centra Zebra“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 

 

g) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 spolku R-Ego, z.s., náměstí 
Mezi Šenky 19, Slavičín, IČ 70885605, ve výši 70 000 Kč za účelem: „financování nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolku 
R-EGO z.s.; 
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h) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Rodinnému a mateřskému 
centru Slavičín, z.s., Komenského 883, Slavičín, IČO 22835091, ve výši 55 000 Kč za účelem: 
„financování provozních nákladů rodinného a mateřského centra Slavičín“ 

a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z.s.; 
 

i) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Sportovním klubům Slavičín, 
z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 470 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
sportovních klubů a provoz a údržba sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 
 

j) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 Sportovním klubům Slavičín, 
z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 150 000 Kč za účelem: „financování výdajů na 
rekonstrukci schodiště sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/13 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 
 

k) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 spolku Výstavba kaple 
Slavičín-Hrádek, z.s., Mladotické nábřeží 419, Slavičín, z.s., IČ 27052907, ve výši 350 000 Kč za 
účelem: „financování výdajů na vnitřní omítky kaple a instalaci podlahového plynového topení“ 
 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/14 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolku 
Výstavba kaple Slavičín-Hrádek Slavičín, z.s.; 
 

l) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 spolku Orel jednota Slavičín, 
p.s., Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČ: 62182170 ve výši 90 000 Kč za účelem: „financování 
výdajů na výměnu oken a dveří sálu a přísálí Orlovny“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/15 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolku 
Orel jednota Slavičín, p.s.; 
 

m) střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2023-2024 

 

s t a n o v u j e 
 

závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2022 
 

a 
 

u k l á d á 

odboru ekonomickému provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně rozpis schváleného rozpočtu; 
 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 2 (Rumplík, Dulík); zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 1 (Zvonek) 

 

Anotace: Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2022 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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3.  Inovace Muzea československé armády Armypark Slavičín 

Usnesení č. XXII/3/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

za účelem realizace malého projektu „Inovace Muzea československé armády Armypark Slavičín“, číslo 
výzvy 8/FMP/6c, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 35 293,94 EUR na 
předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů 
malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 

4. Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi 

Usnesení č. XXIII/4/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

za účelem realizace malého projektu „Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi“, číslo výzvy 
9/FMP/6c, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 24 007,00 EUR na 
předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů 
malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 

5.  Projekt: Slavičín – úprava MK ul. Školní 

Usnesení č. XXIII/5/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 z podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních 
komunikací na akci „Slavičín – úprava MK ul. Školní“. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 

6.  Projekt: Revitalizace významných veřejných budov města Slavičín II. 

Usnesení č. XXIII/6/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 z podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov na akci „Revitalizace významných veřejných budov města Slavičín II.“. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
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7.  Projekt: Slavičín – venkovní expozice Kořeny Bílých Karpat 

Usnesení č. XXIII/7/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu pro rok 2020 Rozvoj základní a 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu za účelem realizace projektu „Slavičín – venkovní expozice Kořeny Bílých Karpat“; 

b) zajištění realizace projektu v souladu s podmínkami dotace; 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného projektu v 

souladu s podmínkami dotace. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 
 

8.  Schválení změny č. 1B ÚP Slavičín 

Usnesení č. XXIII/8/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

k o n s t a t u j e  o v ě ř e n í    

ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1B Územního plánu Slavičín není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení 
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu; 

r o z h o d l o  

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy;    

v y d á v á  

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1B Územního plánu Slavičín; 

s o u h l a s í  

v souladu s ust. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského 
kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 2/2021. 
 
 
Hlasování: pro 14; proti 1 (Rumplík) zdržel se 5 (Dulík, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Straka); 
nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
Anotace: Jedná se o finální schválení změny č. 1B ÚP Slavičín. 
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9.  Prodej části pozemku v k. ú. Slavičín – AGROL spol. s r.o. 

Usnesení č. XXIII/9/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 1921/7 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Slavičín společnosti 
AGROL spol. s r.o., IČO 44004940, Nad Cihelnou 846, 763 21 Slavičín, za kupní cenu 500 Kč/m2 a za 
podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Dulík); nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 

10. Prodej části pozemku v k. ú. Slavičín - 

Usnesení č. XXIII/10/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 125/1 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Slavičín,
 za kupní cenu 500 Kč/m2 a za podmínky 

úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 

11.  Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová -  

Usnesení č. XXIII/11/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 595/1 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území 
Nevšová na základě žádosti  
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Dulík); nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 

12. Směna části pozemků v k. ú. Slavičín –  

Usnesení č. XXIII/12/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu části pozemků v k. ú. Slavičín spočívající: 

- v prodeji části pozemku parc. č. 4073/114 o výměře cca 30 m2, vlastník město Slavičín, za kupní 

cenu 500 Kč/m2  

- v nabytí části pozemku parc. č. 4073/115 o výměře cca 80 m2, vlastníci  

za kupní cenu 190 Kč/m2 nabyvatel město Slavičín, 

 

s tím, že rozdíl v kupních cenách bude bez doplatku a město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené 
se směnou. 
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Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
Anotace: Směnou pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů v souladu se skutečným stavem. 
 
 
 

13. Žádost o bezúplatný převod pozemku v k.ú. Divnice - ÚZSVM  

Usnesení č. XXIII/13/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2132/3 o výměře 5 599 m2 v k. ú. Divnice, druh pozemku ostatní 
plocha – jiná plocha, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 

14. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Slavičín – ÚZSVM  

Usnesení č. XXIII/14/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č.j. UZSVM/BZL/7498/2021-BZLM k pozemku parc. č. 35/6 v k. ú. Slavičín mezi městem 
Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111. 

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

15. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín  

Usnesení č. XXIII/15/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v y ř a z u j e  

 nepotřebný majetek města Slavičín, a to: 
Inv. č. 108841 Stůl s oboustrannými lavicemi 
Inv. č. 5002 Myčka nádobí M505 
Inv. č. 107239 Kamera Truen TCAM-570 
Inv. č. 108551 Kamera Truen TCAM-370 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zvonek) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Výpis usnesení ZMS č. XXIII., 15. 12. 2021  8 / 8 

16.  OZV – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o místním 
poplatku za odkládání KO z nemovité věci  

Usnesení č. XXIII/16/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci. 

b) Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství; 

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

17. Darování pozemků v k. ú. Divnice –  

Usnesení č. XXIII/17/2021 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

nabytí vlastnického práva – darování pozemků parc. č. st. 1, parc. č. 21/1, 21/2 a 22/1 o celkové výměře 
12 505 m2 v katastrálním území Divnice od vlastníka  

 s omezujícími podmínkami – zákaz zcizení a zatížení nemovitostí po dobu 
života darujícího a

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

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


