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1.  Kontrola plnění usnesení ZMS 

Usnesení č. IV/1/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
 

2.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. IV/2/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) zápis z Osadního výboru Nevšová č. 3, 4 
b) zápis z Osadního výboru Divnice č. 2, 3, 4, 5 
c) zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Slavičín č. 1, 2 
d) zápis ze zasedání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Slavičín č. 2 

 
 

Hlasování: pro 11; proti 0, zdržel se 6 (Dulík, Goldbach, Navrátil, Ptáček, Straka, Zvonek); 
nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
Anotace: Výbory jsou poradními orgány ZMS, komise pak slouží jako poradní orgány RMS. 
 
 
 

3. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. IV/3/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1/2019/ZMS – pořízení nového konvektomatu pro MŠ Slavičín – Malé Pole, p.o., 
Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 70871531, ve výši 300 tis. Kč. 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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rozpočtové opatření č.  8/2019/RMS – akce „Oprava chodníku ul. Pod Vrškem“  
– navýšení rozpočtované částky o 115 tis. Kč z důvodu vyšší skutečné realizační ceny.  
 
rozpočtové opatření č.  9/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Alzheimercentru Zlín z.ú., Zlosyň 160, 
IČ: 03461891, ve výši 4 tis. Kč.  
 
rozpočtové opatření č. 10/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ: 26593823, ve výši 4 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 11/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 
01 Kroměříž, IČ: 29267609, ve výši 2 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č.12/2019/RMS – pořízení bezpečných fotbalových branek na víceúčelové hřiště na 
sídlišti Vlára ve výši 59 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 13/2019/RMS – dodávka a montáž ochranného zábradlí v místní části Hrádek na 
Vlárské dráze ve výši 77 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 14/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Domu sociálních služeb Návojná, p.o., 
Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ: 70850852, ve výši 2 tis. Kč. 

 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 

 
 

Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html;  

V případě konvektomatu (zařízení pro přípravu pokrmů) pro ZŠ Malé Pole se jedná o náhradu staré původní 
technologie, která se ocitla za hranou své životnosti. 

 
 

 
 

4. Převzetí jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o. 

Usnesení č. IV/4/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

 
a) převzetí jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o., IČ: 269 62 161, se sídlem Slavičín, Osvobození 25, 

PSČ 763 21, jediným společníkem městem Slavičín, IČ: 002 84 459, se sídlem Slavičín, Osvobození 
25, PSČ 763 21, a zrušení společnosti Slavičínské lesy s.r.o. bez likvidace; 
 

b) projekt převodu jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o. na jediného společníka město Slavičín, podle 
něhož dojde k převzetí jmění této společnosti k rozhodnému dnu 1. 7. 2019. 

 
u k l á d á  

 
místostarostce Monice Hubíkové, aby projekt převodu jmění podepsala a aby rozhodnutí jediného 
společníka o schválení převzetí jmění učinila formou notářského zápisu. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Důvody pro samostatnou existenci této obchodní společnosti pominuly, proto je nyní schvalováno 
opětovné převzetí majetku a jeho začlenění do města Slavičín. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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5. Návrh na zvolení člena dozorčí rady BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

Usnesení č. IV/5/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n a v r h u j e  

valné hromadě společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o., IČ 25321358, zvolit členem dozorčí rady této 
společnosti pana Martina Viceníka. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
Anotace: Navrhovaný krok je veden záměrem doplnit uprázdněné místo v tomto kolektivním orgánu. 
 
 
 

6. Jmenování předsedy a členů Správní rady Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. IV/6/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

j m e n u j e  

do funkce předsedy Správní rady Fondu rozvoje bydlení 
Miroslavu Vaclovou 
 
do funkce člena Správní rady Fondu rozvoje bydlení 
Ing. Miroslava Kadlece  
Ing. Aloise Studeníka 
Bc. Marii Studeníkovou 
Taťánu Lysáčkovou 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 2 (Navrátil, Ptáček); nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, 
Zemčík) 
 
 
Anotace: Správní rada FRB je poradním orgánem ZMS, který se schází zpravidla dvakrát ročně. Navrhuje 
parametry a podmínky podpor bydlení prostřednictvím FRB, doporučuje vyhlášení předmětných výzev a 
projednává a navrhuje ZMS ke schválení poskytnutí zápůjček z fondu. 
 
 
 

7. Koncepce aktivního života seniorů města Slavičín na léta 2019-2022 

Usnesení č. IV/7/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

Koncepci aktivního života seniorů města Slavičín na léta 2019-2022. 
 
 

Hlasování: pro 17;  proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 

 

Anotace: Koncepce upravuje a formuluje parametry politiky aktivního stárnutí ve městě Slavičín. 
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8. Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany 

Usnesení č. IV/8/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

obsah projektu „Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany“ a podání žádosti o dotaci 
do Podprogramu MMR – 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 
 
 
Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 3 (Goldbach, Navrátil, Straka); nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, 
Rumplík, Zemčík) 
 
 
Anotace: Usnesením ZMS je schvalováno podání projektové žádosti do dotačního titulu MMR. 
 
 
 

9. Projekt: „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“ 

Usnesení č. IV/9/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace projektu „Na kole po 
rozhlednách česko-slovenského pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem 
města, resp. s platným plánem rozvoje kraje, 

 
b) zajištění realizace projektu "Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“ v souladu s 

podmínkami poskytnutí pomoci v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 
kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, 

 
 
c) zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu "Na kole po rozhlednách 

česko-slovenského pohraničí“ ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného 
finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, vyčleněná částka na realizaci projektu 
je ve výši 12 600 000,- Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu je ve výši 1 890 000,- Kč. 

 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
Anotace: Usnesením ZMS je schvalováno podání projektové žádosti do dotačního titulu Interreg V-A (OP 
Přeshraniční spolupráce SR-ČR). 
 
 
 

10. Odkup lesních pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. IV/10/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  
 

odkup pozemků parc.č. 2684/7 a parc. č. 2658 o celkové výměře 40.902 m2 v katastrálním území Slavičín 
od vlastníků a  

za celkovou kupní cenu 267.200 Kč. 
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Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Luka, Pinďák, Rumplík, Zemčík) 
 
 
 
Anotace: Navrhovaným nákupem dojde ke scelení lesních pozemků ve vlastnictví města. Předmětné 
pozemky jsou zhodnoceny odborným lesním hospodářem a při získání do majetku města dojde 
k zefektivnění lesního hospodaření na pozemcích města Slavičín. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                     Mgr. Tomáš Chmela                                 Monika Hubíková                       
 starosta                                   místostarostka 
 


