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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. XVI/1/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení 

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

 

2.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. XVI/2/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) zápisy Osadního výboru Divnice č. 28 

b) zápisy Osadního výboru Nevšová č. 6, 7 a 8  

c) zápis č. 3/2017 Finančního výboru Zastupitelstva města Slavičín  

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

 

3. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XVI/3/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 11/2017/ZMS – akce „Dětské hřiště u Sokolovny“ -  akce zahrnutá v rozpočtu města 
ve výši 450 tis. Kč nebude v roce 2017 realizována 
 
rozpočtové opatření č. 12/2017/ZMS – akce „Přechod pro chodce z ul. Pod Kaštany“ -  akce zahrnutá 
v rozpočtu města ve výši 400 tis. Kč nebude v roce 2017 realizována 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
XVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 6. 9. 2017 
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rozpočtové opatření č. 13/2017/ZMS – akce „ZŠ Malé Pole - konvektomat“ - po ukončení realizace jsou 
skutečné výdaje o 40 tis. Kč nižší než schválený rozpočet akce 
 
rozpočtové opatření č. 14/2017/ZMS – akce „ZŠ Praktická a speciální Hrádek – výměna střešní krytiny“ - 
po ukončení realizace jsou skutečné výdaje o 100 tis. Kč nižší než schválený rozpočet akce 
 

rozpočtové opatření č. 15/2017/ZMS – akce „Zpomalovací retardér u MŠ Malé Pole“ – návrh na změnu 
názvu akce na „Zklidnění dopravy v ul. Dlouhá“.  Původně rozpočtovaná částka ve výši 380 tis. Kč zůstává 
zachována 
 

rozpočtové opatření č. 16/2017/ZMS – akce „Sokolovna – oprava vnitřního osvětlení – I. etapa“ – návrh na 
zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 17/2017/ZMS – akce „ZŠ Slavičín Vlára – chlazení prostor kuchyně“ – návrh na 
zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 275 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 18/2017/ZMS – akce „Oprava parkoviště u BD čp. 207 – 208 Hrádek na Vlárské 
dráze“ – návrh na zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 195 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 19/2017/ZMS – Dětské hřiště u MŠ Malé Pole – doplnění stávajícího oplocení o 
vstupní branku a bránu. Návrh na zařazení nové položky do rozpočtu města ve výši 25 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 20/2017/ZMS – akce „R-Ego – rekonstrukce podlahy v herně“.  Navýšení původně 
rozpočtované částky o 30 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 21/2017/ZMS – akce „Oprava vstupní brány - hřbitov“. Navýšení původně 
rozpočtované částky o 50 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 22/2017/ZMS – akce „Rekonstrukce schodiště ke kostelu“. Navýšení původně 
rozpočtované částky o 85 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 23/2017/ZMS – akce „Oprava komunikace Jasmínová – povrch – II. etapa“.  
Navýšení původně rozpočtované částky o 185 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 24/2017/ZMS – Veřejná zeleň – údržba stromů v parku. Navýšení původně 
rozpočtované částky o 100 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 25/2017/ZMS – poskytnutí individuální dotace Sportovním klubům Slavičín, z.s., 
Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 200 tis. Kč za účelem rekonstrukce osvětlení sportovní haly SK 
Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 20/2017/RMS – účelová dotace ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu 
„Upgrade knihovního systému v Městské knihovně Slavičín“ ve výši 158 tis. Kč. Celkové náklady na projekt 
činí 227 tis. Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 69 tis. Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy na 
dofinancování projektů v případě schválení dotace.  
 
rozpočtové opatření č. 21/2017/RMS – pokrytí nákladů ve výši 100 tis. Kč na likvidaci nebezpečných 
odpadů nad rámec rozpočtovaných výdajů na rok 2017 
 
rozpočtové opatření č. 22/2017/RMS – akce „Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie“ – pokrytí 
dodatečných nákladů ve výši 400 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 23/2017/RMS – pokrytí nákladů na stavební úpravy u bytového domu čp. 347 
(oprava svodu dešťové vody) ve výši 15 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 24/2017/RMS – akce „Oprava hřiště za SBD Obzor“ – navýšení původně 
rozpočtované částky o 15 tis. Kč 
  
rozpočtové opatření č. 25/2017/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce ve výši 576 tis. Kč na veřejně prospěšné 
práce 
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rozpočtové opatření č. 26/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Zdeňkovi Hrnčiříkovi,  

 ve výši 3 tis. Kč na akci „Memoriál Jožky Hrnčiříka“ 
 
rozpočtové opatření č. 27/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Spolku Skatepark Slavičín, 
K Hájenkám 358, Slavičín, IČ 06139426, ve výši 3 tis. Kč na akci „Skate contest Slavičín“ 
 
rozpočtové opatření č. 28/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Moravskému rybářskému svazu, z.s. 
poboč. spolku Slavičín, Osvobození 255, Slavičín, IČ 00557242, ve výši 3 tis. Kč na akci „Rybářské závody, 
prezentace spolku, ochutnávka rybích specialit“ 
 
rozpočtové opatření č. 29/2017/RMS – hotel Slavičan – navýšení provozních nákladů ve výši 51 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 30/2017/RMS – Sokolovna – navýšení provozních nákladů ve výši 40 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 31/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Mgr. Barboře Malaníkové, 

 ve výši 5 tis. Kč na akci „miomoveRUN – Půlmaraton kolem Žítkové“ 

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

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. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Sportovní kluby Slavičín, z.s. 

Usnesení č. XVI/4/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí účelové dotace Sportovním klubům Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 
200.000,-Kč za účelem: „rekonstrukce osvětlení sportovní haly SK Slavičín“ 

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

 

5. Vyhlášení dotačních programů na rok 2018 

Usnesení č. XVI/5/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v y h l a š u j e  

dotační programy na rok 2018: 

- „Podpora rozvoje kultury v roce 2018“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2018“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018“  
-  „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ 

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

anotace: 

Celková částka určená na financování dotačních programů pro rok 2018 činí 1.250.000,- Kč. (V roce 2017 
byly programové dotace schváleny ve výši 1 mil. Kč). Tato částka je rozdělena pro jednotlivé oblasti takto: 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2018“ - 670 tis. Kč (v roce 2017 - 520 tis. Kč) 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2018“ - 360 tis. Kč (v roce 2017 - 310 tis. Kč) 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018“  - 50 tis. Kč (v roce 2017 - 20 tis. Kč) 
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ - 170 tis. Kč (v roce 2017 - 150 tis. Kč). 

 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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6. Závěrečný účet svazků obcí 

Usnesení č. XVI/6/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí a DSO 
Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2016 

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

 

7. Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2018 - 2019 - úprava č. 2 

Usnesení č. XVI/7/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města Slavičín na období 2018-2019 

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

anotace: 

Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín je zveřejněn na internetových stránkách města na adrese: 
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 

8. Smlouva s obcí Lipová o zajištění požární ochrany 

Usnesení č. XVI/8/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

smlouvu o zajištění požární ochrany mezi městem Slavičín a obcí Lipová. Jednotka SDH města Slavičín 
bude na základě této smlouvy společnou jednotkou ve smyslu ustanovení § 69a odst. 2 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, za paušální částku 10 000,- Kč ročně 

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

 

9. Vyřazení nepotřebného majetku 

Usnesení č. XVI/9/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
- Speciální skříňový automobil Avia, inv.č. 102947, 
- Přístroj EKG HP, inv.č. 81305, 
- Kopírovací stroj bizhub C451, inv.č. 105632 

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

 
 

10. Žádost o odkoupení pozemků  

Usnesení č. XVI/10/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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a)  vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 2407 v katastrálním území Divnice o výměře cca 
1.200 m2 na základě žádosti 

b) vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 2407 v katastrálním území Divnice o výměře cca 
1.200 m2 na základě žádosti 

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

 

11. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 

Usnesení č. XVI/11/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

a)  vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 161/12 nebo jeho části v katastrálním území Hrádek na 
 Vlárské dráze na základě žádosti  
 
b)  vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 161/12 v katastrálním území Hrádek na Vlárské 
 dráze o výměře cca 100 m2 na základě žádosti 
 
c)  vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 161/12 v katastrálním území Hrádek na Vlárské 
 dráze o výměře cca 113 m2 na základě žádosti 
 

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

 

12. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 

Usnesení č. XVI/12/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

nabytí pozemku parc.č. 623/12 v k.ú. Slavičín, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZL/7937/2017-BZLM 

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

anotace: 

Pozemek je pod komunikací v ulici Školní, pod chodníky v ulici Školní a Nad Ovčírnou a částečně pod 
veřejným dětským hřištěm vedle mateřské školy Vlára, o celkové výměře 956 m2. Jedná se o převod 
veřejně přístupné části pozemku parc.č. 623/12. 

 

13. Komplexní pozemkové úpravy Nevšová – aktualizace plánu společných zařízení, 
soupis nových pozemků 

Usnesení č. XVI/13/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) aktualizaci plánu společných zařízení, zpracovanou firmou GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, 
v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nevšová v červenci 2017 

 
b) soupis nových pozemků ve vlastnictví města Slavičín v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Nevšová ze dne 4. 9. 2017 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
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14. Směna, prodej a odkup pozemků v k.ú. Divnice 

Usnesení č. XVI/14/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) směnu pozemků v k.ú. Divnice následovně: 

 nabytí části pozemku parc.č. 1417/5 o výměře cca 320 m2, vlastníci  
podíl id. 4/5, a , podíl id. 1/5, do vlastnictví 
města Slavičín za kupní cenu 216 Kč/m2 

 nabytí části pozemku parc.č. 1419/2 o výměře cca 114 m2, vlastníci manželé  
, do vlastnictví města Slavičín za kupní cenu 252 Kč/m2 

 převod pozemků ve vlastnictví města Slavičín – části pozemku parc.č. 1418/1 o výměře cca 178 m2 
 za kupní cenu 155 Kč/m2, 

a části pozemku parc.č. 1418/1 o výměře cca 141 m2 a části pozemku parc.č. 1418/3 o výměře cca 2 
m2  za kupní cenu 155 Kč/m2, kdy město doplatí za rozdíly 
ve směňovaných hodnotách 

b) prodej části pozemku parc.č. 1418/3 v k.ú. Divnice o výměře cca 157 m2 
 za kupní cenu 155 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba 

DPH, za podmínky úhrady nákladů s prodejem spojených kupujícími 

c) odkup pozemku parc.č. 1409/2 v k.ú. Divnice od  
za kupní cenu 155 Kč/m2 

d) odkup pozemku parc.č. 1405/2 v k.ú. Divnice od , 
 za kupní cenu 155 Kč/m2 

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

 

15. Žádost o směnu pozemků 

Usnesení č. XVI/15/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v k.ú. Divnice takto: 

převod částí pozemku parc.č. 2108/1 o výměře cca 22 m2 a cca 8 m2, vlastník město Slavičín,  
 za kupní cenu 170 Kč/m2,  

převod části pozemku parc.č. st. 105 o výměře cca 25 m2, vlastník  
 městu Slavičín, za kupní cenu 170 Kč/m2  

s tím, že nabyvatel větší výměry doplatí rozdíl v hodnotách a že náklady spojené se směnou budou 
uhrazeny oběma stranami rovným dílem 

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

 

16. Žádost o odkup pozemku 

Usnesení č. XVI/16/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc.č. st. 385/2 v k.ú. Nevšová, který byl geometrickým plánem č. 385-5/2017 oddělen 
z pozemku parc.č. 4353/4 v k.ú. Nevšová,  

 za kupní cenu 250,- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH, za podmínky úhrady nákladů 
s prodejem spojených kupujícími 

hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
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17. OZV/1/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných 
prostranstvích 

Usnesení č. XVI/17/2017 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na některých veřejných prostranstvích  

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

anotace: 

ZMS vydalo v roce 2009 obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2009 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Vyhláška č. 1/2017 rozšiřuje plochy se 
zákazem konzumace alkoholických nápojů o lokalitu cyklostezky Slavičín - Hrádek.  
 

 

 

 

 

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

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


