
  
 

 
 

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 29. února 2012 

 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Josef Číž, MVDr. Stanislav Dolenský, Karel Došla, Mgr. Božena 

Filáková, Mgr. Roman Goldbach, 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, Mgr. Zdeněk Rumplík, PhDr. Ladislav 
Slámečka, Ing. Pavel Studeník, Bc. Marie Studeníková, Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluven:   Mgr. Zdeněk Rumplík (nepřítomen u bodů 1-12)  
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   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
Program zasedání:  
1.  Zahájení 
2. 0732-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 0733-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 0688-12Z Rozpočet města Slavičín na rok 2012  
6. 0659-12Z Statut Fondu rozvoje bydlení  
7. 0727-12Z Poskytnutí daru dřeva 
8. 0708-12Z Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2012  
9. 0652-12Z Odkup pozemků v k. ú. Divnice – cyklostezka Divnice  
10. 0691-12Z Pozemek parc. číslo 1379/2 v k.ú – Divnice – přijetí daru 
11. 0694-12Z Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
12. 0695-12Z Souhlasné prohlášení  
13. 0702-12Z Převod majetku – Armypark Slavičín, o. s.  
14. 0713-12Z Převod pozemků pod bytovými domy  
15. 0714-12Z Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice – Zdeněk Valenta, Divnice 
16. 0715-12Z Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – Ing. Miroslav Surý, Slavičín 
17. 0716-12Z Žádost o odprodej části pozemků v k. ú. Slavičín – Jakub Durďák, Slavičín 
18. 0717-12Z Žádost o odkup pozemku v k.ú. Divnice – Ing. Zdeněk Kovařík, Divnice 
19. 0718-12Z Prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Slavičín 
20. 0719-12Z Žádost o odkup  části pozemku v k.ú. Divnice – Dušan Kalavský, Zlín 
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21. 0720-12Z Žádost o odprodej části pozemků v k.ú. Slavičín, navýšení základního kapitálu – BTH 
Slavičín 
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22. 0722-12Z Prodej nemovitostí v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze – č.p. 195  
23. 0723-12Z Výkup a směna pozemků v k.ú. Nevšová 
24. 0729-12Z Směna pozemků v k. ú. Slavičín – BTC TRADE  
25. 0734-12Z Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury města Slavičín – čerpání fondu 
26.  Různé 
27.  Usnesení 
28.   Závěr 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   20 
pro   20       
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. 0732-12Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/1/2012. 
 
 
 
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. 0733-12Z-P1-P3 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 0733-12Z-P4-P6 
c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle příloh                     

č. 0733-12Z-P7-P10 
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 0733-12Z-P11 
e) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 0733-11Z-P2 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/2/2012. 
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5. Rozpočet města Slavičín na rok 2012 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozpočet města Slavičín na rok 2012 
jako schodkový takto: 
příjmy běžného roku   123 489 tis. Kč 
výdaje běžného roku 136 438 tis. Kč 
saldo příjmů a výdajů běžného roku -  12 949 tis. Kč 
s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem hospodaření města z minulých let  
a přijetím dlouhodobého investičního úvěru         

s tanovuje 

závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2012 dle přílohy č. 0688-12Z-P1 

schvaluje 

a) v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  rozpočtový 
výhled města Slavičín na období 2013 – 2014 dle přílohy č. 0688-12Z-P2 

b) poskytnutí dotace z rozpočtu města FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 600 000,- Kč na celoroční 
činnost fotbalového klubu 

c) uzavření smlouvy č 2012/01 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P3 
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, ve výši  230 000,-Kč na 

financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných v rámci Charitní ošetřovatelské a 
pečovatelské služby a projektů Denní centrum maják a Domovinka 

e) uzavření smlouvy č 2012/02 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P4 
f) poskytnutí dotace z rozpočtu města Nadaci Jana Pivečky, IČ 65792424, do výše  260 000,- Kč na úhradu 

nákladů na projekt realizovaný v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Obnova příměstského 
lesoparku“ 

g) uzavření smlouvy č 2012/03 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P5 
h) poskytnutí dotace z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Slavičín-Vlára, IČ 70871540, 

do výše 243 000,- Kč na úhradu nákladů na projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce SR-ČR 2007-2013 – Fond mikroprojektů „Dýcháme stejný vzduch“ 

i) uzavření smlouvy č. 2012/04 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P6 
j) poskytnutí půjčky z rozpočtu města Nadaci Jana Pivečky, IČ 65792424,  ve výši  500 000,- Kč za účelem 

překlenutí financování výdajů na realizaci projektu v rámci Programu rozvoje  venkova ČR 2007-2013 
„Obnova příměstského lesoparku“ 

k) uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P7 
l) poskytnutí půjčky z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Slavičín-Vlára, IČ 70871540, 

ve výši  720 000,- Kč za účelem překlenutí financování výdajů na  realizaci projektu v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 – Fond mikroprojektů „Dýcháme stejný vzduch“ 

m) uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0688-12Z-P8 

svěřuje 

Radě města Slavičín provádění rozpočtových změn přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy 
do výše max. 400 tis. Kč a k provádění rozpočtových změn přesunem finančních prostředků, které neovlivní 
celkové příjmy a výdaje rozpočtu a kdy změna nepřekročí 10 % schválených závazných ukazatelů 

uk ládá 

a) Radě města Slavičín povinnost informovat Zastupitelstvo města Slavičín o provedených rozpočtových 
změnách na jeho nejbližším zasedání 

b) ekonomickému odboru provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů neprodleně podrobný rozpis schváleného rozpočtu 

 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/3/2012. 
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6. Statut Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

Statut Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 0659-12Z-P1 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno              19       (PhDr. Slámečka nebyl při hlasování v jednací místnosti) 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  1   (PaedDr. Navrátil) 
Bylo přijato usnesení č. X/4/2012. 
 
 
 
7. Poskytnutí daru dřeva 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Nevšová, 763 21 Slavičín, IČ: 65792343 na rozšíření 
zastřešení buněk, a to 3 m3 dřeva – smrkové kulatiny  

b) poskytnutí daru TJ Sokol Nevšová, 763 21 Slavičín, IČ: 18811159 na vybudování přístřešku, a to 3 m3 

dřeva – smrkové kulatiny 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/5/2012. 
 
8. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2012 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí 

plán činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2012 dle přílohy č. 0708-12Z-P1 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 (K. Došla nebyl při hlasování v jednací místnosti) 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  1       (Ing. Studeník)             
Bylo přijato usnesení č. X/6/2012. 
 
 
 
9. Odkup pozemků v k. ú. Divnice – cyklostezka Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

odkup pozemků v k.ú. Divnice za podmínek dle smluv o budoucích kupních smlouvách od vlastníků: 
1. Zdeněk Strážnický, Jestřabí, dle přílohy č. 0652-12Z-P1 
2. Marie Heiniková, Slavičín, Eduard Strážnický, Divnice a Emil Strážnický, Divnice dle přílohy č. 0652-12Z-

P2 
3. Jaroslav Urbaník, Divnice a Alena Urbaníková, Divnice dle přílohy č. 0652-12Z-P3 
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4. Richard Kunovský, Hrádek na Vl. dráze dle přílohy č. 0652-12Z-P4 
5. ABM Hrádek, s.r.o., Slavičín dle přílohy č. 0652-12Z-P6 
6. František Fojtík, Divnice a Stanislava Fojtíková, Divnice dle přílohy č. 0652-12Z-P6 
7. Jana Lukášová, Slavičín dle přílohy č. 0652-12Z-P7 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/7/2012. 
 
 
 
10. Pozemek parc. číslo 1379/2 v k.ú – Divnice – přijetí daru 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

nabytí pozemku parc.č. 1379/2 v k.ú. Divnice od Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
ve Vizovicích formou darování do vlastnictví města Slavičín 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/8/2012. 
 
 
 
11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemků v katastrálním území Slavičín od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to: 
-  parc.č. 302/53, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 546 m2 
-  parc.č. 302/54, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 687 m2 
-  parc.č. 302/55, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1010 m2 
-  parc.č. 302/74, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1389 m2 
-  parc.č. 302/75, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 534 m2 
-  parc.č. 302/76, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 288 m2 
-  parc.č. 302/77, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 134 m2 
-  parc.č. 302/78, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1394 m2 
-  parc.č. 4458/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 2233 m2 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/9/2012. 
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12. Souhlasné prohlášení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

souhlasné prohlášení o vlastnictví garáže bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 786 v katastrálním území 
Slavičín dle přílohy č. 0695-12Z-P1 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/10/2012. 
 
 
 
13. Převod majetku – Armypark Slavičín, o. s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

bezúplatný převod nemovitého majetku dle přílohy č. 0702-12Z-P2 a movitého majetku dle přílohy                
č. 0702-12Z-P3 občanskému sdružení Armypark Slavičín, IČ 22879099 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 (Mgr. Rumplík se dostavil na jednání ZMS) 
pro   21       
proti   0      
zdržel se   0  
Bylo přijato usnesení č. X/11/2012. 

 
 
 
14. Převod pozemků pod bytovými domy 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej pozemků pod bytovými domy v k.ú. Slavičín a k.ú. Hrádek na Vlárské dráze podle přílohy                   
č. 0713-12Z-P1 vlastníkům těchto bytových domů za kupní cenu 100 Kč/m2 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/12/2012. 
 
 
 
15. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice – Zdeněk Valenta, Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Divnice o výměře 48 m2 Zdeňku Valentovi, Divnice za kupní 
cenu 4.800 Kč 
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Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0  
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/13/2012. 
 
 
 
16. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – Ing. Miroslav Surý, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej pozemku parc.č. 4423 v k.ú. Slavičín Ing. Miroslavu Surému, Slavičín za kupní cenu 59.200 Kč 

nevyhlašuje 

záměr na prodej pozemku parc.č. 110/3 v k.ú. Slavičín na základě žádosti Ing. Miroslava Surého, Slavičín 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/14/2012. 
 
 
 
17. Žádost o odprodej části pozemků v k. ú. Slavičín – Jakub Durďák, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej pozemků parc.č. 1739/2, 1740/1, 1740/2 a 1740/3, všechny v k.ú. Slavičín, Jakubu Durďákovi, 
Slavičín za kupní cenu 200 Kč/m2 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/15/2012. 
 
 
 
18. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Divnice – Ing. Zdeněk Kovařík, Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

záměr na prodej pozemku parc.č. 1377/2 v k.ú. Divnice na základě žádosti Ing. Zdeňka Kovaříka, Divnice 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/16/2012. 
 



Protokol o hlasování – ZMS č. X, 29.2.2012   8 / 10 
 

 
 
19. Prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Slavičín: 
- parc.č. st. 786 Janě Matouchové, Slavičín 
- parc.č. st. 579/5 Josefu Tomečkovi, Slavičín-Hrádek  
za kupní cenu 200 Kč/ m2 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/17/2012. 
 
 
 
20. Žádost o odkup  části pozemku v k.ú. Divnice – Dušan Kalavský, Zlín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

usnesení č. IX/19/2011 o prodeji části pozemku v k.ú. Divnice 

schvaluje 

prodej části pozemku parc.č. 1490/1 v k.ú. Divnice o výměře cca 200 m2 Dušanu Kalavskému, Zlín za kupní 
cenu 35 Kč/m2 
 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  1 (Ing. Kozáček)  
Bylo přijato usnesení č. X/18/2012. 
 
 
 
21. Žádost o odprodej části pozemků v k.ú. Slavičín, navýšení základního kapitálu – 

BTH Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) další peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o., IČ 25321358, 
Slavičín, ve výši 35.000 Kč 

 
b) prodej části pozemků parc.č. 302/11 a parc.č. 4454/3, oba v k.ú. Slavičín, o celkové výměře 377 m2 

společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o., IČ 25321358, Slavičín za kupní cenu 34.405 Kč 
 
Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/19/2012. 
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22. Prodej nemovitostí v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze – č.p. 195 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej budovy čp. 195, stavby bez čp./če. na pozemcích parc.č. st. 295/1 a st. 295/2 a pozemků parc.č. st. 
296/1, st. 296/2, st. 295/1, st. 295/2 a 1744/49, vše v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze 
společnosti Svekoma s.r.o., Praha, IČ 60737042, za kupní cenu 1,000.000 Kč 
 
Hlasování č. 22 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  1 (MVDr. Dolenský)  
Bylo přijato usnesení č. X/20/2012. 
 
 
 
23. Výkup a směna pozemků v k.ú. Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a)  odkup pozemků v k.ú. Nevšová dle přílohy č. 0723-12Z-P1 za kupní cenu 10 Kč/m2 
b)  směnu pozemků v k.ú. Nevšová následovně:  
 části pozemků parc.č.  4335/8 o výměře 102 m2 a parc.č. 4344 o výměře 12 m2, vlastník město Slavičín 

za pozemky 4357/23, 4357/34, 4357/35, 4358/4, 4358/6 o celkové výměře 729 m2 a části pozemků 
parc.č. st. 119/2 o výměře 5 m2 a parc.č. st. 118 o výměře 3 m2, vlastník Marie Hrbáčková, Nevšová, bez 
finančních doplatků za podmínky úhrady geometrického plánu na oddělení pozemků Marií Hrbáčkovou 

 
Hlasování č. 23 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/21/2012. 
 
 
 
24. Směna pozemků v k. ú. Slavičín – BTC TRADE 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

směnu pozemků v katastrálním území Slavičín takto: 
směna části pozemků parc.č. 302/13 a 302/19 o výměře cca 750 m2, vlastník město Slavičín, v hodnotě 
1.000 Kč/ m2 za pozemky parc.č. 316/11, 316/14, 3854/18, 4073/136 a 4508/2, vlastník BTC TRADE, s.r.o., 
Slavičín, v hodnotě 200 Kč/m2, s tím že BTC TRADE, s.r.o., Slavičín doplatí městu Slavičín rozdíl ve 
směňovaných hodnotách 

ukládá 

Radě města Slavičín 
uzavřít směnu formou smlouvy o budoucí smlouvě s tím, že : 
-  směnná smlouva bude uzavřena až po dokončení hrubé stavby maloobchodní prodejny 
-  investor prokáže dodržení výstavby potřebného počtu nových parkovacích míst podle příslušné 
 normy nebo za tato místa poskytne městu Slavičín finanční náhradu ve výši pořizovací hodnoty 
 těchto míst 
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-  bude smluvně zajištěno, že v komerčních prostorách, vybudovaných na předmětných pozemcích 
 nebude umístěna pivnice ani se zde nebude prodávat rozlévaný alkohol vyjma zařízení 
 restauračního typu 
 
Hlasování č. 24 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  3 (Bc. Studeníková, Mgr. Haraga, Ing. Studeník)  
Bylo přijato usnesení č. X/22/2012. 
 
 
 
25. Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury města Slavičín – čerpání fondu 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

čerpání Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury města Slavičín v částce 1,393.000 Kč za účelem 
realizace stavby „Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních vod“ 
 
Hlasování č. 25 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   21 
pro   21       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. X/23/2012. 
 
 
 
29. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
30. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
31. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


