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Zastupitelstvo města Slavičín 

 

1. Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 2021 

Usnesení č. XXVII/1/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 1.1.2021 - 31.12.2021, a to bez výhrad; 
 

b) řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 

2. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 – FC 
TVD Slavičín, z.s. 

Usnesení č. XXVII/2/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. D/2022/21 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a FC TVD Slavičín z.s., Školní 881, 763 21 
Slavičín, IČ 49157345, ve výši 250 000 Kč za účelem financování části výdajů na pasportizaci UT 
Slavičín – Hrádek a rekonstrukci povrchu hlavního hřiště ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XXVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 22. 06. 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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3. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XXVII/3/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 8/2022/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 173 000 Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce; 

 
rozpočtové opatření č. 9/2022/ZMS – „kompenzační bonus 2022“ – přijetí finančního příspěvku 
z rozpočtu Ministerstva financí podle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu na rok 2022, 
ve výši 398 000 Kč určeného ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové 
příjmy města; 
 
rozpočtové opatření č. 10/2022/ZMS – akce „Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy – 3. 
etapa“ – zapojení úspor z let minulých ve výši 1 050 000 Kč za účelem krytí dodatečných výdajů na 
realizaci akce z důvodu navýšení cen stavebních materiálů a stavebních prací; 
 
rozpočtové opatření č. 11/2022/ZMS – zapojení úspor z let minulých ve výši 250 000 Kč na poskytnutí 
individuální dotace FC TVD Slavičín z. s., Školní 881, 763 21 Slavičín, IČ 49157345, za účelem 
financování části výdajů na pasportizaci UT Slavičín – Hrádek a rekonstrukci povrchu hlavního hřiště ve 
Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 

4. Statut Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XXVII/4/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

Statut Fondu rozvoje bydlení č. ST/1-1/2022. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 

5.  Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Slavičín 

Usnesení č. XXVII/5/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s t a n o v u j e  

podle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, počet členů Zastupitelstva města Slavičín pro následující volební období na 21 členů. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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6.  Volba přísedícího Okresního soudu ve Zlíně 

Usnesení č. XXVII/6/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v o l í  

podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/20002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů, ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu ve Zlíně na období let 
2022-2026 Ing. Zdeňka Charváta, Ph.D. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 1 (Ptáček); nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 

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

Usnesení č. XXVII/7/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 302/11 o výměře 36 m2 v katastrálním území Slavičín společnosti BTH 

Slavičín, spol. s r.o., IČO 25321358, Mladotické nábřeží 849, 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 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 

8.  Odkup lesního pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. XXVII/8/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemku parc. č. 2452 o výměře 6130 m2 v katastrálním území Nevšová od
 za kupní cenu 110 340 

Kč a za podmínky, že město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené s odkupem pozemku. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 

9.  Žádost o směnu části pozemků v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. XXVII/9/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu části pozemků v k. ú. Nevšová spočívající: 
- v prodeji části pozemku parc. č. 4338/1 o výměře cca 5 m2, vlastník město Slavičín, za kupní cenu 

300 Kč/m2, 
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- v nabytí části pozemku parc. č. 14 o výměře cca 5 m2, vlastníci 
 za kupní cenu 300 Kč/m2 městem Slavičín; 

za podmínky, že náklady na směnu budou hrazeny rovným dílem.  

 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 

10. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Divnice – ÚZSVM 

Usnesení č. XXVII/10/2022 

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/2867/2022-BZLM k pozemku parc. č. 2132/3 v k. ú. Divnice mezi ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111.a městem Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 

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

Usnesení č. XXVII/11/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc. č. 4472/14 v k. ú. Slavičín, nově označeného podle geometrického plánu č. 
1661-35/2015 ze dne 8. 6. 2015 jako pozemek parc. č. 4472/59, o výměře 19 m2 

 za kupní cenu 500 Kč/m2 a za podmínky, že 
kupující uhradí náklady související s prodejem. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 

12. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o zřízení služebnosti – BTH Slavičín 

Usnesení č. XXVII/12/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, spol. s r.o., IČO 25321358, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, jejímž 
předmětem je:  
a) zřízení práva stavby pro výrobu a skladování ve prospěch města Slavičín na pozemku parc. č. st. 

611 v k. ú. Slavičín, nově označeného podle geometrického č. 1952-84/2021 ze dne 25. 3. 2021 
jako pozemek parc. č. st. 611/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, a to z důvodu realizace 
projektu „Předcházení vzniku odpadů na území vybraných obcí Zlínského kraje“, za jednorázovou 
úplatu ve výši 42 000 Kč bez DPH a s dobou trvání práva stavby do dne 30. 6. 2028; 

b) zřízení služebnosti k právu stavby dle předchozího odstavce ve prospěch společnosti BTH Slavičín, 
spol. s r.o., na pozemku parc. č. st. 611 v k. ú. Slavičín, nově označeného podle geometrického č. 
1952-84/2021 ze dne 25. 3. 2021 jako pozemek parc. č. st. 611/2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e, pro umístění fotovoltaické elektrárny na této stavbě, a to za jednorázovou úplatu ve výši 
4 000 Kč bez DPH a na dobu neurčitou. 
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Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Malaník) 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


