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Zastupitelstvo města Slavičín 

 

1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 

Usnesení č. XXVIII/1/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2022/22 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 

763 21 Slavičín, IČO 70805202, ve výši 257 730 Kč za účelem spolufinancování opravy účelové 
komunikace (cyklostezky) na katastrálním území Rokytnice u Slavičína.  

 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek)  
 
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. D/2022/23 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Římskokatolickou farností 
Slavičín, církevní organizací, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ 48473626, ve výši 60 000 Kč za 
účelem financování části výdajů na výměnu osvětlení v  kostele sv. Vojtěcha a sv. Cecilie ve 
Slavičíně.  

 
Hlasování: pro 17; proti 1 (Straka); zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 

 
 
 

2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XXVIII/2/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 12/2022/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. 
 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 
rozpočtové opatření č. 13/2022/ZMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 
2022 obci Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202, ve výši 258 000 Kč za účelem 
spolufinancování opravy účelové komunikace (cyklostezky) na katastrálním územní Rokytnice u 
Slavičína. 
 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín  
dne 01. 09. 2022 

 
 
 
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. 14/2022/ZMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 

2022 Římskokatolické farnosti Slavičín, církevní organizací, Komenského 4, 763 21 Slavičín, 
IČ 48473626, ve výši 60 000 Kč za účelem financování části výdajů na výměnu osvětlení v  kostele sv. 
Vojtěcha a sv. Cecilie ve Slavičíně.  
 
Hlasování: pro 17; proti 1 (Straka); zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 

rozpočtové opatření č. 16/2022/ZMS – navýšení příjmů z podílu na celostátním výběru DPH ve výši 
7 000 000 Kč a DPPO ve výši 5 000 000 Kč a současně doplnění rozpočtové rezervy na projekty 
v případě schválení dotace o částku ve výši 12 000 000 Kč. 
 
Hlasování: pro 15; proti 1 (Navrátil); zdržel se 3 (Ptáček, Rumplík, Straka); nepřítomen 2 
(Klabačková, Zvonek) 

 
rozpočtové opatření č. 17/2022/ZMS – ponížení výdajů na akci „Hrádek - výměna vrat na hasičské 
zbrojnici a areálu obecního dvoru č. 25“ o částku ve výši 400 000 Kč, na akci „Slavičín - ZTV Šabatec - 
1.etapa“ ve výši 8 000 000 Kč, na akci „ZŠ Slavičín - Vlára - příprava PD a řešení prostor ŠD“ ve výši 
5 000 000 Kč, na akci „Stavební úpravy obchodního domu - rampa, schodiště, výtah“ ve výši 4 500 000 
Kč, na akci „MěÚ - obnova vozového parku“ ve výši 1 200 000 Kč a současně doplnění rozpočtové 

rezervy na projekty v případě schválení dotace o částku ve výši 19 100 000 Kč. 
 
Hlasování: pro 14; proti 1 (Navrátil); zdržel se 4 (Dulík, Ptáček, Rumplík, Straka); nepřítomen 2 
(Klabačková, Zvonek) 
 
rozpočtové opatření č. 18/2022/ZMS – ponížení výdajů na akci „Dětské hřiště – zámecký park“ o 

částku ve výši 2 500 000 Kč a současně navýšení výdajů na akci „Chodník od nemocnice po ul. 
Komenského“ ve výši 1 290 000 Kč a zařazení nových akcí: „DDM - kanalizační přípojka“ v částce 
450 000 Kč, „TI Divnice pro výstavbu RD“ v částce 400 000 Kč a „Sokolovna – oprava bytu správce“ 
v částce 360 000 Kč.  
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 2 (Klabačková, 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 
 
 

 
 

3. Založení společenství vlastníků v domech č.p.848-853 ve Slavičíně 

Usnesení č. XXVIII/3/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 848, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 848, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 848, jež je součástí pozemku parc. č. st. 
1311, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou 

 
- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 848, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 848, Slavičín. 
 

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 849, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 849, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 849, jež stojí na pozemku parc. č. st. 1310, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 849, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 849, Slavičín. 
 

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 850, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 850, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 850, jež stojí na pozemku parc. č. st. 1309, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou 

- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 850, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 850, Slavičín. 
 

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 851, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 851, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 851, jež stojí na pozemku parc. č. st. 1308, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou  

- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 851, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 851, Slavičín. 
 

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 852, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 852, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 852, jež stojí na pozemku parc. č. st. 1307, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou 

 
 

- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 852, Slavičín“ se 
sídlem Mladotické nábřeží 852, Slavičín. 
 

- založení společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 853, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 853, Slavičín, jehož členy budou vlastníci jednotek vymezených podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově s č.p. 853, jež stojí na pozemku parc. č. st. 1306, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavičín a obci Slavičín. Prvními členy výboru budou 

 
- text stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu s č.p. 853, Slavičín“ se 

sídlem Mladotické nábřeží 853, Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 
 

 

4. Prodej bytu č. 850/26 v domě čp. 850 ve Slavičíně   

Usnesení č. XXVIII/4/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej bytu – bytové jednotky č. 850/26 v budově č.p. 850, Slavičín, bytový dům, v k.  ú. Slavičín, obci 
Slavičín, části obce Slavičín, postavené na pozemku parc. č.  st. 1309, zastavěná plocha a nádvoří, v k. 
ú. Slavičín a obci Slavičín, spolu se: 

- spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 436/7001 na společných částech domu č.p. 850, Slavičín, 

bytový dům, v k.ú. Slavičín, obci Slavičín, části obce Slavičín, postaveném na pozemku parc. č. st. 
1309, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Slavičín, obci Slavičín, 

 
- spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 436/7001 na parcele katastru nemovitostí parc. č. st. 1309, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Slavičín, obci Slavičín,  

za kupní cenu 520 224 Kč  
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Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 
 
 

5.  Směna pozemků v k. ú. Nevšová 

Usnesení č. XXVIII/5/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) směnu pozemků v k. ú. Nevšová spočívající: 
- v prodeji pozemku parc. č. 630/15 o výměře 544 m2, vlastník město Slavičín,

 za kupní cenu 322 Kč/m2; 
- v nabytí pozemku parc. č. 664/94 o výměře 586 m2, vlastník 

763 21 Slavičín, městu Slavičín, za kupní cenu 150 Kč/m2; 
a to za podmínky, že  uhradí rozdíl v kupních cenách a město Slavičín uhradí veškeré 
náklady spojené se směnou; 
 

b) prodej pozemku parc. č. 630/11 o výměře 536 m2 v katastrálním území Nevšová  
v id. ½ a  v  id. 

½, za kupní cenu 322 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 

 
 
 

6.  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Slavičín – ÚZSVM 

Usnesení č. XXVIII/6/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č.j. UZSVM/BZL/2956/2022-BZLM k pozemkům parc. č. 302/97 a parc. č. 302/102 v k. 
ú. Slavičín mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111; 

 
b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č.j. UZSVM/BZL/3951/2022-BZLM k pozemku parc. č. 597/2 v k. ú. Slavičín mezi 
městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111. 

 
 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek)  
 
 
 

7.  Odkup pozemků v k. ú. Slavičín – Lesy ČR 

Usnesení č. XXVIII/7/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Kupní smlouvy mezi Lesy ČR, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a městem Slavičín, jejímž předmětem je odkup pozemků parc. 
č. 630/14 a 630/15 o celkové výměře 210 m2 v k. ú. Slavičín za celkovou kupní cenu 86 000 Kč. 
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Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 
 
 
 

8.  Nabytí strategických pozemků a nemovitostí v areálu ŽST Slavičín 

Usnesení č. XXVIII/8/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s o u h l a s í  

s vyvoláním jednání o prodeji nemovitých věcí v  areálu ŽST Slavičín, a to konkrétně pozemků: 
- parc. č. st. 188, na němž stojí budova s č.p. 196, 
- parc. č. st. 95, jehož součástí je stavba – budova bez č.p./č.ev., stavba pro dopravu, 

- parc. č. st. 96, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 86, stavba pro dopravu, 
- parc. č. 2583/7, ostatní plocha, 
- části pozemku parc. č. 2583/4, ostatní plocha, 
- části pozemku parc. č. 2583/8, ostatní plocha, 
 
to vše v k. ú Hrádek na Vlárské dráze, obec Slavičín, část obce Hrádek na Vlárské dráze, 

u k l á d á  

starostovi odeslat žádosti o převod těchto nemovitostí Správě železnic, státní organizaci, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a ČD, a.s. 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 1 (Straka); zdržel se 3 (Navrátil, Pinďák, Rumplík); nepřítomen 2 

(Klabačková, Zvonek) 
 
 
 

9. Pořízení změny č. 3 ÚP Slavičín 

Usnesení č. XXVIII/9/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

pořízení změny č. 3 Územního plánu Slavičín zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

p o d m i ň u j e  

pořízení změny č. 3 úhradou nákladů na zpracování změny č. 3 a vyhotovení úplného znění územního 
plánu po jeho změně žadateli AX INVEST s.r.o., Osvobození 54, 763 21 Slavičín, IČO 28331303 na 
jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 3 pořizována.  
 
Hlasování: pro 13; proti 1 (Rumplík); zdržel se 5 (Čechmánek, Malaník, Hubíková, Humpola, 
Straka); nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 

 

s c h v a l u j e  

pořízení změny č. 3 Územního plánu Slavičín zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

p o d m i ň u j e  

pořízení změny č. 3 úhradou nákladů na zpracování změny č. 3 a vyhotovení úplného znění územního 

plánu po jeho změně žadateli Josefa Tlusťáka, Dlouhá 627, 763 21 Slavičín a Zdeňka Tlusťáka, Rybova 
1904/21, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, na jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je 
změna č. 3 pořizována. 
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Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Klabačková, Zvonek) 

 
 
 

10. Odvolání v řízení o zrušení výmazu společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 

Usnesení č. XXVIII/10/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r o z h o d l o  

o zpětvzetí odvolání proti usnesení Krajského soudu v  Brně č.j. 17 CM 58/2021-56  v řízení o zrušení 
výmazu právnické osoby a nařízení likvidace společnosti Skládka odpadů Slavičín s. r. o., IČO 277 25 
4814. 
 

 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Klabačková, Ptáček, Straka, Zvonek) 
 
 
 

11. Odkup pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze - 

Usnesení č. XXVIII/11/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) odkup podílů k pozemku parc. č. 604/17 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze od vlastníků 

 v id. 1/16 za kupní cenu 350 Kč/m2; 
 

b) odkup části pozemku parc. č. 604/1 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské 
dráze od spoluvlastníků 

za kupní cenu 350 Kč/m2. 
 
 

Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Klabačková, Ptáček, Zvonek) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


