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1.  Rozpočtová opatření 

Usnesení č. VI/1/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 13/2019/ZMS – přijetí doplatku neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ve výši 77 tis. Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce 

rozpočtové opatření č. 14/2019/ZMS – investiční příspěvek Městské nemocnici Slavičín, p.o., 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378, ve výši 595 tis. Kč na pořízení CR čtečky včetně 
příslušenství 

rozpočtové opatření č. 15/2019/ZMS – výkup pozemků do vlastnictví města – navýšení rozpočtované 
částky o 240 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů oproti původním předpokladům 

rozpočtové opatření č. 16/2019/ZMS – akce „Vybudování chodníku na hřbitově“ – zařazení nové akce 
do rozpočtu města s předpokládanými výdaji ve výši 400 tis. Kč 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 20/2019/RMS – akce „Oprava chodníku ul. Pod Vrškem“ – navýšení 
rozpočtované částky o 183 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací 

rozpočtové opatření č. 21/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Klubu stomiků Zlín, z.s., 
Havlíčkovo nábř. 600, Kraj. nemocnice T. Bati a.s., 762 75 Zlín,  IČ: 61715808, ve výši 1,5 tis. Kč 

rozpočtové opatření č. 22/2019/RMS – akce „Smuteční síň – stavební úpravy manipulačního prostoru 
– zařazení nové akce do rozpočtu města s předpokládanými výdaji ve výši 65 tis. Kč  

rozpočtové opatření č. 23/2019/RMS – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 
700 tis. Kč určené vítězným obcím v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“ a 
současně krytí provozních výdajů na podporu rodin a seniorů hrazených z této dotace ve stejné výši 

rozpočtové opatření č. 24/2019/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu Domu dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace, Osvobození 296, 763 21 
Slavičín, IČ 69652406, ve výši 567 tis. Kč na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

rozpočtové opatření č. 25/2019/RMS – akce „Rekonstrukce zázemí Sokolovny“ – navýšení 
rozpočtované částky o 13 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací 

rozpočtové opatření č. 26/2019/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára, p.o., Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 51 tis. Kč 
na realizaci projektu „Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“ 
 
 

 

 

 VÝPIS USNESENÍ 

VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 04. 09. 2019 

 
 
 
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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Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v y h l a š u j e  

dotační programy na rok 2020: 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2020“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2020“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“  
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2020“. 

 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Navrátil); nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o každoroční vyhlášení dotačních programů na podporu vybraných oblastí 
společenského života formou poskytnutí programových dotací v souladu s Obecnými pravidly pro 
poskytování dotací města Slavičín. 
 
 
 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 313 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín 

Usnesení č. VI/3/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 313 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ujednané 
mezi městem Slavičín a
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku je úprava (rozšíření) účelu poskytnuté zápůjčky. 
 
 
 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 315 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín 

Usnesení č. VI/4/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 315 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín 
ujednané mezi městem Slavičín a
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 

2.   Vyhlášení dotačních programů na rok 2020 

Usnesení č. VI/2/2019 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Anotace: Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění cílů zápůjčky z důvodu objektivních okolností, 
které nastaly v průběhu realizace. 
 
 
 

5. Statut Ceny města Slavičín 

Usnesení č. VI/5/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

 
Statut Ceny města Slavičín č. ST/5-1/2019. 
 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 8 (Goldbach, Chovančík, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, 
Straka, Zemčík); nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o ocenění, které nově bude udělovat zastupitelstvo města osobnostem, které 
mimořádným způsobem přispěly či přispívají k rozvoji města, či těm, které šířily či šíří dobré jméno 
města v širším měřítku. 
 
 
 

6. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Divnice –

Usnesení č. VI/6/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č. 1418/4 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Divnice
 za kupní cenu 300 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba 

DPH, za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Malaník); nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o  prodej části pozemku parc. č. 1418/4 o výměře cca 90 m2  v k. ú. Divnice. Prodejem 
dojde k řešení dlouhodobě neuspořádaných uživatelských práv v dotčené lokalitě.   
 
 
 

7. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2109/2 v k. ú. Divnice – 

Usnesení č. VI/7/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc. č. 2109/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Divnice 
a , za kupní 

cenu 300 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o prodej části pozemku parc. č. 2109/2 o výměře cca 20 m2  v k. ú. Divnice. Prodejem 
dojde k řešení dlouhodobě neuspořádaných uživatelských práv v dotčené lokalitě.  



Výpis usnesení ZMS č. VI., 04. 09. 2019  4 / 6 

8. Směna pozemků v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. VI/8/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v katastrálním území Nevšová: 
pozemek parc.č. 152/2 o výměře 272 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně 200 Kč/m2, za pozemek 
parc.č. 4573 o výměře 420 m2, vlastník v kupní ceně 100 Kč/m2, 
za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a náklady spojené se směnou 
budou uhrazeny oběma stranami rovným dílem. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o směnu pozemků v katastrálním území Nevšová, a to pozemku parc.č. 152/2 o 
výměře 272 m2 za pozemek parc.č. 4573 o výměře 420 m2, za podmínky, že rozdíl v kupních cenách 
bude doplacen a náklady spojené se směnou pozemků budou uhrazeny 
oběma stranami rovným dílem. nabývaný pozemek městem je významný pro další rozvoj MČ Nevšová. 
 
 
 

9. Odkup lesních pozemků v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. VI/9/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemků parc.č. 1769, 1734 a 1736 o celkové výměře 5.686 m2 v katastrálním území Nevšová 
od vlastníků za celkovou kupní cenu 
90.000,- Kč. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o odkup lesních pozemků o celkové výměře 5.686 m2 v katastrálním území Nevšová 
za celkovou kupní cenu 90.000,- Kč. Pozemek sceluje lesní pozemky ve vlastnictví města do bloku 
vhodného pro budoucí lesní hospodaření. 
 
 
 

10.  Bezúplatný převod pozemků – ÚZSVM 

Usnesení č. VI/10/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemků od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to: 
 
pozemky v katastrálním území Slavičín: 
- parc.č. 302/97, ostatní plocha - zeleň, výměra 283 m2, 
- parc.č. 302/102, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 18 m2, 
- parc.č. 623/92, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 29 m2, 
- parc.č. 627/5, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 206 m2, 
- parc.č. 627/9, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 96 m2, 
- parc.č. 4458/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 11.301 m2, 
- parc.č. 597/2, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 951 m2, 
- parc.č. 4496/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 592 m2, 
- parc.č. 274/9, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 5 m2, 



Výpis usnesení ZMS č. VI., 04. 09. 2019  5 / 6 

- parc.č. 274/10, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 102 m2, 
- parc.č. 274/11, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 35 m2, 
- parc.č. 274/12, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 42 m2, 

pozemky v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze: 
- parc.č. 2131, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 65 m2, 
- parc.č. 161/10, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 597 m2, 
- parc.č. 161/59, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 1.317 m2, 
- parc.č. 161/60, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 1.765 m2, 
- parc.č. 2702, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 447 m2, 
- parc.č. 604/18, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 493 m2. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o aktualizaci původního seznamu pozemků, které město Slavičín poptává po ÚZSVM 
formou bezúplatného převodu. 
 
 
 

11. Odkup pozemků v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze –

Usnesení č. VI/11/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemků v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze: 

- pozemek parc.č. 604/12 o výměře 252 m2 za kupní cenu 250 Kč/m2, 
- část pozemku parc.č. 604/11 o výměře cca 230 m2 za kupní cenu 450 Kč/m2 
od
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Odkup pozemků umožní další rozvoj MČ Hrádek na Vlárské dráze s ohledem na její aktuální 
rozvojové potřeby. 
 
 
 

12. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. VI/12/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to Konvektomat Retigo DA (inv.č. 0038) ve správě 
ZŠ Slavičín - Vlára. 

 

Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 

 

Anotace: Dochází k vyřazení vysloužilého zařízení, které bylo využíváno ve školní kuchyni ZŠ Vlára.  
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13. Podání žaloby na bezdůvodné obohacení 

Usnesení č. VI/13/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r o z h o d l o  

o podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města Slavičín 
bez právního důvodu společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice, IČ: 60697628; 

z m o c ň u j e  

Mgr. Petru Křenkovou, ev. č. ČAK 09141, advokátku se sídlem Jurkovičova alej 210, Luhačovice, 
k zastupování města Slavičín v této věci. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Viceník) 
 
 
Anotace: Předmětem žaloby je uplatnění nároku města Slavičín za užívání pozemků pod kompostárnou 
Slavičín třetí osobou.  
 
 
 

14. Petice za záchranu Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavičíně 

Usnesení č. VI/14/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v y j a d ř u j e  

zásadní nesouhlas se zrušením OO PČR ve Slavičíně; 

v y h l a š u j e  

Petici za záchranu Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Viceník) 

 

Anotace: Předmětem petice je iniciativa za zachování Obvodního oddělení Policie ČR ve Slavičíně. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


