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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z IX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 14. prosince 2011 

 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Josef Číž, Karel Došla, Mgr. Božena Filáková, Mgr. Ervín Haraga, 

Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Miroslav Kadlec, Ing. Jaroslav Končický, Ing. Oldřich Kozáček, 
Stanislav Milička, PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. Libor Palkovský, Ing. Pavel Pinďák,            
PhDr. Ladislav Slámečka, Bc. Marie Studeníková, Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluveni:   Mgr. Roman Goldbach, MVDr. Stanislav Dolenský, Mgr. Zdeněk Rumplík  
Neomluveni:  Ing. Pavel Studeník  
Celkem:  21 
 
Pozn.: U výsledku hlasování se jmenovitě uvádějí pouze ti zastupitelé, kteří byli proti návrhu, zdrželi se 
hlasování nebo nehlasovali. Zastupitel hlasoval pro návrh, jestliže byl přítomen a není u usnesení uveden 
jmenovitě.  
 
 
 
1. Zahájení 
 
Hlasování č. 1 o ověřovateli zápisu a složení návrhové komise:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
 
Program zasedání:  
1. Zahájení 
2. 0616-11Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3. Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 0617-11Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 0587-11Z Rozpočtová opatření  
6. 0588-11Z Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2012  
7. 0589-11Z Udělení grantů z rozpočtu města Slavičín na rok 2012  
8. 0600-11Z Poskytnutí půjčky z rozpočtu města sdružení Sportovní kluby Slavičín 
9. 0608-11Z Převod bytu č. 850/22 (C 1.3.) v domě čp. 850 – Radek Juráň  
10. 0609-11Z Dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě mezi městem Slavičín a Bytovým 

družstvem Centrum Slavičín  
11. 0568-11Z Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Slavičín 
12. 0604-11Z Poskytnutí daru SDH Nevšová 
13. 0597-11Z Návrh na odvolání a jmenování zástupců města v představenstvu společnosti 

Regionální centrum kooperace, a.s. 
14. 0503-11Z Jednací řád Zastupitelstva města Slavičín  
15. 0594-11Z Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 4/2011 o stanovení míst a času, ve kterém 

mohou být provozovány výherní hrací přístroje 
16. 0585-11Z Aktualizace strategického plánu města Slavičín 
17. 0586-11Z Program prevence kriminality 2012 
18. 0529-11Z Nabídka na odkup pozemku parc. č. 4073/147 v k. ú. Slavičín – Vlasta Ďaďanová, 

Slavičín 
19. 0547-11Z Darování osobních automobilů Škoda Felicia, Škoda Octavia – SOŠ Slavičín 
20. 0572-11Z Darování movitého majetku, finanční dar – SDH Nevšová 
21. 0573-11Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Divnice – Dušan Kalavský, Divnice 
22. 0574-11Z Prodej bytové jednotky č. 583/36 v k. ú. Slavičín 
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23. 0578-11Z Prodej pozemků v k. ú. Slavičín 
24. 0583-11Z Nabídka na odkup pozemku v k. ú. Slavičín – Fojtíkovi, Slavičín 
25. 0605-11Z Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
26. 0614-11Z Odkup pozemků v k. ú. Nevšová – Pozemkový fond ČR 
27. 0615-11Z Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – BTC TRADE s.r.o.  
28. 0564-11Z Prominutí pohledávky – Gazdík Pavel 
29. Různé 
30. Usnesení 
31. Závěr 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Program zasedání ZMS schválen.  
 
 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí 

zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0616-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/1/2011. 
 
 
 
3. Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
4. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí 

a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle příloh č. 0617-11Z-P1-P3 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 0617-11Z-P4-P6 
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle příloh č. 0617-11Z-P7 a P8 
d) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 0617-11Z-P9. 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/2/2011. 
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5. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) rozpočtová opatření č. 79-134/2011 dle přílohy č. 0587-11Z-P1 
b) navýšení dotace z rozpočtu města Slavičín o částku 130.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevšová, 

IČ 65792343, za účelem financování výdajů na projekt „Slavičín-rozšíření sportovní plochy Nevšová“, 
který je realizován s podporou ze Státního zemědělského intervenčního fondu 

c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2011/06 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy 
č. 0587-11Z-P2 

d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 60.000,- Kč sdružení Sportovní kluby Slavičín, IČ 
00544621, za účelem dofinancování vlastního podílu nákladů na projekt Rekonstrukce sportovní haly – 
výměna oken a radiátorů, který je realizován s podporou ze státního rozpočtu 

e) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín č. 2011/11 dle přílohy č. 0587-11Z-P3 

bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 8-9/2011/RMS dle přílohy č. 0587-11Z-P4. 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/3/2011. 
 
 
 
6. Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2012 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

základní ukazatele rozpočtového provizoria města Slavičín od 1.1.2012 dle přílohy č. 0588-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/4/2011. 
 
 
 
7. Udělení grantů z rozpočtu města na rok 2012 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

udělení grantů města Slavičín na rok 2012 dle přílohy č. 0589-11Z-P1 a uzavření smluv o poskytnutí grantu 
dle obecných pravidel pro udělování grantů města Slavičín schválených usnesením Zastupitelstva města 
Slavičín č. V/5/2007. 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/5/2011. 
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8. Poskytnutí půjčky z rozpočtu města sdružení Sportovní kluby Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

poskytnutí půjčky z rozpočtu města Slavičín ve výši 400.000,- Kč sdružení Sportovní kluby Slavičín, 
IČ 0054462, za účelem překlenutí financování výdajů projektu „Bílou stopou Zálesím“ – pořízení 2 ks 
sněžných skútrů 

pověřuje 

Radu města Slavičín schválením smlouvy o poskytnutí půjčky v roce 2012. 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/6/2011. 
 
 
 
9. Převod bytu č. 850/22 (C 1.3.) v domě čp. 850 – Radek Juráň 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/22 (C 1.3.) v domě čp. 850 
ve Slavičíně s Radkem Juráněm dle přílohy č. 0608-11Z-P2. 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/7/2011. 
 
 
 
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě mezi městem Slavičín a Bytovým 

družstvem Centrum Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě mezi městem Slavičín a Bytovým družstvem Centrum 
Slavičín dle přílohy č. 0609-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/8/2011. 
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11. Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ: 48473626 na opravu 
střechy kostela sv. Vojtěcha a farní budovy ve Slavičíně, a to 50 m3 dřeva – smrkové kulatiny. 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/9/2011. 
 
 
 
12. Poskytnutí daru SDH Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Nevšová, 763 21 Slavičín, IČ: 65792343 na zastřešení buněk, a 
to 12 m3 dřeva – smrkové kulatiny. 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/10/2011. 
 
 
 
13. Návrh na odvolání a jmenování zástupců města v představenstvu společnosti 

Regionální centrum kooperace, a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

navrhuje 

a) dozorčí radě společnosti Regionální centrum kooperace, a.s., se sídlem Komenského 882, 
763 21 Slavičín odvolat členy představenstva: 
‐  Ing. Radomíra Bezděka 
‐  Jaroslava Manu  
‐  Ing. Vladimíru Holečkovou 
‐  Ing. Zdeňka Juříka 

b) dozorčí radě společnosti Regionální centrum kooperace, a.s., se sídlem Komenského 882, 
763 21 Slavičín jmenovat členy představenstva: 
‐  Radoslava Málka 
‐  RNDr. Romana Kašpara 
‐  Ing. Jiřího Šmotka 
‐  Ing. Josefa Valčíka. 

 

Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   16 
proti   0 
zdržel se   1 (Ing. Kadlec) 
Bylo přijato usnesení č. IX/11/2011. 
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14. Jednací řád Zastupitelstva města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

Jednací řád Zastupitelstva města Slavičín č. JŘ/1-3/2011 dle přílohy č. 0503-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/12/2011. 
 
 
 
15. Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 4/2011 o stanovení míst a času, ve 

kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 4/2011, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje dle přílohy č. 0594-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   14 
proti   2 (Mgr. Adámková, Ing. Kadlec) 
zdržel se  1 (Ing. Kozáček) 
Bylo přijato usnesení č. IX/13/2011. 
 
 
 
16. Aktualizace strategického plánu města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

doplnění Strategického plánu rozvoje města Slavičín – „Databáze projektů strategie rozvoje města Slavičín 
na období 2011 – 2013“ o záměry dle přílohy č. 0585-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/14/2011. 
 
 
 
17. Program prevence kriminality 2012 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) zapojení města Slavičín do Programu prevence kriminality na rok 2012 
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b) jmenování pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Slavičín ve složení dle přílohy č. 0586-11Z-
P1 

c) financování projektu „Slavičín – lanový prvek v zámeckém parku“ v Programu prevence kriminality 2012 
v rámci rozpočtu města Slavičín na rok 2012, a to ve výši 10 % rozpočtových nákladů dle přílohy č. 
0586-11Z-P2. 

 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/15/2011. 
 
 
 
18. Nabídka na odkup pozemku parc. č. 4073/147 v k. ú. Slavičín – Vlasta Ďaďanová, 

Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

odkup pozemku parc. č. 4073/147 v k.ú. Slavičín od Vlasty Ďaďanové, Slavičín za kupní cenu     97.800 Kč. 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/16/2011. 
 
 
 
19. Darování osobních automobilů Škoda Felicia, Škoda Octavia – SOŠ Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

darování osobních automobilů  
- Škoda Felicia kombi, rok výroby 2000, inventární číslo 106151 
- Škoda Octavia 1.6, rok výroby 1997, inventární číslo 107161 
Střední odborné škole Slavičín, Divnice 119, 763 21 Slavičín, IČ 15527808 za podmínek darovací smlouvy 
dle přílohy č. 0547-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/17/2011. 
 
 
 
20. Darování movitého majetku, finanční dar – SDH Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) darování movitého majetku z vlastnictví města Slavičín 
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‐  mobilní buňka – sociální zařízení u Sokolovny, rok pořízení 2000, inventární číslo 105291, 
pořizovací cena 469.388 Kč    

‐  vnitřní vybavení mobilní buňky, rok pořízení 2011, inventární číslo 107441, pořizovací cena 56.000 
Kč 

Sboru dobrovolných hasičů Nevšová, IČ 65792343 za podmínek darovací smlouvy dle přílohy č. 0572-
11Z-P1 

b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Slavičín ve výši 38 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Nevšová, IČ 65792343, na celoroční činnost za podmínek darovací smlouvy dle přílohy č. 0572-11Z-P2. 

 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/18/2011. 
 
 
 
21. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Divnice – Dušan Kalavský, Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej části pozemku parc.č. 1490/1 v k.ú. Divnice o výměře cca 200 m2 Dušanu Kalavskému, Zlín za kupní 
cenu 70 Kč/m2. 
 
Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/19/2011. 
 
 
 
22. Prodej bytové jednotky č. 583/36 v k. ú. Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej bytové jednotky č. 583/36 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu     čp. 581-583 a 
podílu na pozemku parc.č. st. 631/1, vše v k.ú. Slavičín Radku Pinďákovi, Slavičín za kupní cenu 550.000 
Kč za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě dle přílohy č. 0574-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 22 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/20/2011. 
 
 
23. Prodej pozemků v k. ú. Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej pozemků v k.ú. Slavičín dle přílohy č. 0578-11Z-P1, a to vlastníkům staveb garáží, které se na těchto 
pozemcích nacházejí, za kupní cenu 200 Kč/m2. 
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Hlasování č. 23 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/21/2011. 
 
 
 
24. Nabídka na odkup pozemku v k. ú. Slavičín – Fojtíkovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

odkup pozemků parc. č. 3997/47 a 3997/48 v k.ú. Slavičín od Miroslavy a Miroslava Fojtíkových, Slavičín za 
celkovou kupní cenu 56.200 Kč. 
 
Hlasování č. 24 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/22/2011. 
 
 
 
25. 0605-11Z  Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

vyřazení nepotřebného movitého majetku města Slavičín, a to: 
1. Buňka převozná, inv. č. 105048 
2. Souprava rev. technika, inv.č. 105801 
3. PC Brave Blue Line, inv. č. 101929 
4. Notebook ACER, inv. č. 552 
5. Počítačová sestava, inv. č. 551 
6. PC 486 vč. přísl., inv. č. 162 
7. Počítač P 4 2,6, 3x, inv.č. 448, 449, 450  
8. Notebook Fujitsu Siemens Amilo, inv.č. 100925 
9. Ploty a ohrazení, inv. č. 105314 
10. Divnice-vedení rozhlasu, inv. č. 105315 
11. Plynofikace Horní nám., inv. č. 105211 
12. Autobusová čekárna Na rozcestí, inv. č. 105265 
13. Označník zastávkový, inv. č. 105269 
14. Reklamní panel s odp. košem, inv. č. 105270. 
 
Hlasování č. 25 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/23/2011. 
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26. Odkup pozemků v k. ú. Nevšová – Pozemkový fond ČR 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

odkup části pozemku parc.č. 664/106 o výměře cca 250 m2 a části pozemku parc.č. 664/112 o výměře cca 
200 m2, oba v k.ú. Nevšová, pro výstavbu příjezdové komunikace k čistírně odpadních vod od ČR – 
Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku. 
 
Hlasování č. 26 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/24/2011. 
 
 
 
27. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – BTC TRADE s.r.o. 
 
Hlasování č. 27 o odložení materiálu:  
přítomno   17 
pro   15 
proti   0 
zdržel se  2 (Mgr. Haraga, K. Došla)  
Nebylo přijato usnesení. 
 
 
 
28. 0564-11Z  Prominutí pohledávky – Gazdík Pavel 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prominutí pohledávky za Pavlem Gazdíkem, zemř. 14.5.2011, vzniklou neplacením nájemného a služeb za 
byt v domě čp. 30 Slavičín, Hrádek, dle přílohy č. 0564-11Z-P1. 
 
Hlasování č. 28 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17 
proti   0 
zdržel se  0 
Bylo přijato usnesení č. IX/25/2011. 
 
 
 
29. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
30. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
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31. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


