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Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  

   
 

1.  Kontrola plnění usnesení ZMS 

Usnesení č. XIII/1/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení dle příloh č. 0878-16Z-P1-P3  

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  
 
 

2.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. XIII/2/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle přílohy č. 0879-16Z-P1 
 

b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle přílohy č. 0879-16Z-P2 
 

c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle přílohy č. 0879-16Z-P3 
 

d) písemné informace o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Slavičín dle přílohy č. 0879-16Z-
P4 
 

e) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Slavičín dle přílohy č. 0879-16Z-
P5 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  
 
 

3.  Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2017 

Usnesení č. XIII/3/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
XIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 14. 12. 2016 
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a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet města Slavičín na rok 2017 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:     102 277 tis. Kč 
výdaje běžného roku:     111 335 tis. Kč 
saldo příjmů a výdajů:      - 9 058 tis. Kč 
 
dle přílohy č. 0860-16Z-P1 s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017FC TVD Slavičín, Školní 881, Slavičín, 
IČ 49157345, ve výši 700.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti fotbalového klubu“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a FC TVD 
Slavičín dle přílohy 0860-16Z-P2 

 
c) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, 

Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618, ve výši 450.000,-Kč za účelem: „financování provozních 
nákladů sociálních služeb poskytovaných v rámci Charitní pečovatelské služby, středisko Slavičín a 
v rámci projektů Denní centrum Maják Slavičín, Sociálně terapeutická dílna a Osobní asistence 
Slavičín“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou sv. 
Vojtěcha Slavičín dle přílohy 0860-16Z-P3 

 
d) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Vzdělávacímu, sociálnímu a 

kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 28269501, ve výši 
150.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
KamPak?“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., dle přílohy 0860-16Z-
P4 

 
e) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Sportovním klubům Slavičín, Školní 

29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 80.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů sportovní 
haly ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, dle přílohy 0860-16Z-P5 

 
f) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Sportovním klubům Slavičín, Školní 

29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 350.000,-Kč za účelem: „zateplení jedné strany venkovní stěny 
sportovní haly SK Slavičín, výměny 2 ks skleněných dveří a skleněné přepážky mezi cvičební plochou 
a chodbou“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, dle přílohy 0860-16Z-P6 

 
g) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Sportovním klubům Slavičín, Školní 

29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 30.000,-Kč za účelem: „vybavení sportovní haly SK Slavičín – 
obnova a doplnění vybavení sportovní haly, opravy cvičebních prostředků, nákup sportovních a 
cvičebních pomůcek a nářadí“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, dle přílohy 0860-16Z-P7 

 
h) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017zapsanému spolku „Výstavba kaple 

Slavičín-Hrádek“ ve výši 290.000,-Kč za účelem: „výstavby hrubé stavby kaple sv. Ducha v Hrádku na 
Vlárské dráze – materiál, stavební práce“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a zapsaným 
spolkem „Výstavba kaple Slavičín-Hrádek“, dle přílohy 0860-16Z-P8 
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i) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Asociaci rodičů a přátel Gymnázia 

Jana Pivečky Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČ 68685688, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „podpory 
výchovně vzdělávacích aktivit studentů Gymnázia Jana Pivečky“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2017/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Asociaci 
rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, dle přílohy 0860-16Z-P9 
 

j) rozpočtový výhled města Slavičín na období 2018-2019 dle přílohy č. 0860-16Z-P10 
 

s t a n o v u j e 
 
závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2017 dle přílohy č. 0860-16Z-P1 
 
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 13; proti 2 (Bonko, Navrátil); zdržel se 5 (Haraga, Lukáš, Ptáček, Zemčík, Rumplík); 

nepřítomen 1 (Pinďák)  

 

 

4.  Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XIII/4/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtová opatření č. 24-32/2016/ZMS dle přílohy č. 0863-16Z-P1 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtová opatření č. 51-68/2016/RMS dle přílohy č. 0863-16Z-P2 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  
 
 

 

5.  Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2017 

Usnesení č. XIII/5/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 
v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P1 
a 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P12 
 

b) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 2017“ dle 
přílohy č. 0862-16Z-P2 
a 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
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ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora rozvoje kultury v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P12 

 
c) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P3 
a 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P12 

 
d) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P4 
a 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2017“ dle přílohy č. 0862-16Z-P12 

 
hlasování: pro 13; proti 3 (Bonko, Navrátil, Ptáček); zdržel se 4 (Haraga, Lukáš, Zemčík, Rumplík); 

nepřítomen 1 (Pinďák)  
 

anotace:  

a) „PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI“ 
Výše celkové částky určené na tento dotační program byla stanovena ZMS částkou 520 tis. Kč. Přijato bylo celkem 
39 žádostí, které byly projednány v komisi rady – komisi sportovní dne 28. 11. 2016. 

 
b) „PODPORA ROZVOJE KULTURY“ 

Výše celkové částky určené na tento dotační program byla stanovena ZMS částkou 310 tis. Kč. Přijato bylo celkem 
48 žádostí, které byly projednány v komisi rady – komisi kulturní dne 24. 11. 2016. 

 
c) „PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE“ 

Výše celkové částky určené na tento dotační program byla stanovena ZMS částkou 150 tis. Kč. Přijato bylo celkem 
41 žádostí, které byly projednány v komisi rady – komisi kulturní dne 24. 11. 2016. 

 
d) „PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ 

Výše celkové částky určené na tento dotační program byla stanovena ZMS částkou 20 tis. Kč. Přijato bylo celkem 
5 žádostí, které byly projednány v komisi rady – komisi kulturní dne 24. 11.  

 
 

6. Obecně závazná vyhláška o školských obvodech 

Usnesení č. XIII/6/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
a mateřských škol zřízených městem Slavičín, dle přílohy č. 0869-16Z-P1 

 
hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
anotace:  

V souvislosti s letošními změnami zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vznikla obcím povinnost stanovit 
od 1. 1. 2017 kromě školských obvodů základních škol také školské obvody mateřských škol. Z tohoto 
důvodu je schválena nová obecně závazná vyhláška. 

 
 

7.  Aktualizace Programu rozvoje města Slavičín 2016 - 2022 

Usnesení č. XIII/7/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 
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s c h v a l u j e  

doplnění Programu rozvoje města Slavičín 2016 – 2022 dle příloh č. 0870-16Z-P1 a 0870-16Z-P2 
 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  
 

anotace:  

V Programu rozvoje města Slavičín 2016 - 2022 je doplněna analytická část o spolek Mateřské a rodinné 
centrum Slavičín, z.s., a přehled programových cílů, opatření a aktivit o dvě nové aktivity. 

 
 

8. Nabývání nemovitých věcí v dražbě 

Usnesení č. XIII/8/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s v ě ř u j e  

podle § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. Radě města Slavičín pravomoc zcela rozhodovat o nabytí 
hmotných nemovitých věcí v dražbě a ve veřejných soutěžích o nejvhodnější nabídku 
 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  
 
anotace: 

Právo rozhodovat o nabytí nemovitostí v dražbě nebo ve veřejných soutěžích o nejvhodnější nabídku 
příslušelo dosud výhradně zastupitelstvu obce.  Zákon č. 106/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2016 
mění zákon o obcích, umožňuje přenést pravomoc, která dříve náležela jen zastupitelstvu, na radu obce.  
 

 

9.  Žádost o odkup pozemku –  

Usnesení č. XIII/9/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2080/13 v katastrálním území Divnice na základě žádosti 
 

 
hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Ptáček); nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 

10. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Slavičín – 

Usnesení č. XIII/10/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 255 v katastrálním území Slavičín na základě žádosti 

 
hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Ptáček); nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 

11. Žádost o odkup části pozemku – 

Usnesení č. XIII/11/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  
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vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 4073/29 v katastrálním území Slavičín na základě 
žádosti  

 
hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 

12. Prodej pozemků v Hrádku – žádost o změnu usnesení 

Usnesení č. XIII/12/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r e v o k u j e  

usnesení č. XII/19/2016 z 21. 9. 2016 

s c h v a l u j e  

prodej pozemků v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze následovně: 
1. prodej částí pozemků parc.č. 161/12 a 161/1 , a to 

část „A“ podle zákresu v příloze č. 0874-16Z-P2 o celkové výměře cca 30 m2 
2. prodej částí pozemků parc.č. 161/12 a 161/1 , 

a to část „B“ podle zákresu v příloze č. 0874-16Z-P2 o celkové výměře cca 30 m2 
za podmínek: 
- kupní cena ve výši 350 Kč/m2 
- ke kupní ceně bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty 
- kupující uhradí veškeré náklady s prodejem vzniklé 

 
hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 

13. Nabídka na odprodej lesního pozemku v k.ú. Divnice 

Usnesení č. XIII/13/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup lesního pozemku včetně porostů, a to parc.č. 1078/9 v katastrálním území Divnice, od  
, za kupní cenu 5.000 Kč 

 
hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 
 

14. Návrh na jmenování člena dozorčí rady RCK, a.s. 

Usnesení č. XIII/14/2016 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n a v r h u j e  

valné hromadě společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. se sídlem Divnice 179, 763 21 Slavičín, 
IČ 36933357, zvolit členem dozorčí rady této společnosti pana Radima Šuráně 

 
hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Pinďák)  

 
 
 
 

..............................................                    .............................................. 

       Ing. Jaroslav K o n č i c k ý                             Mgr. Božena F i l á k o v á        
     starosta                      místostarostka 


