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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XI. zasedání Zastupitelstva města Slavičína 
konaného dne 25. dubna 2012 

 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, MVDr. Stanislav Dolenský, 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, Ing. Pavel Studeník, Bc. Marie 
Studeníková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluven:   Josef Číž,  Karel Došla (nepřítomen u bodů 17-22), PhDr. Ladislav Slámečka, Pavla 
 Sudková  

Celkem:  18 
 
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   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
 
 
Program zasedání:  
1.   Zahájení 
2. 0820-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.   Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 0821-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 0799-12Z Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2011  
6. 0801-12Z Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  
7. 0802-12Z Dohoda o změně závazku mezi městem Slavičín a příspěvkovou organizací Základní 

škola Slavičín – Vlára  
8. 0662-12Z Akční plán pro biomasu  
9. 0804-12Z Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Slavičín, kategorie JPO 

II/1 
10. 0806-12Z Změna Statutu Fondu rozvoje bydlení a Statutu Správní rady Městské nemocnice 

Slavičín  
11. 0792-12Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
12. 0793-12Z Projekt "Do města i z města, pro cyklistu cesta" 
13. 0808-12Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Vendula Pavelková, Nevšová 
14. 0809-12Z Žádost o odkup pozemku v k. ú. Slavičín – manželé Kosečkovi, Slavičín 
15. 0810-12Z Žádost o prodej pozemků v k. ú. Slavičín – výstavba garáží 
16. 0811-12Z Nabídka na prodej pozemku – Miroslav Fojtík, Slavičín 
17. 0812-12Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín – Darja a Rudolf Konečných, Slavičín 
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18. 0819-12Z Odkup id. ½ pozemku parc. č. 4505/7 v k. ú. Slavičín – Mojmír Běhůnek, Praha 
19. 0788-12Z Dohoda o splátkách dluhu – manželé Greschnerovi  
20.  Různé 
21.  Usnesení 
22.  Závěr 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   18 
pro   18       
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 p ř í lohy č .  0820-12Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/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. 0821-12Z-P1 a P2 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle přílohy č. 0821-12Z-P3  
c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle přílohy č. 0821-12Z-P4 
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 0821-12Z-P5 
e) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 0821-12Z-P6 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/2/2012. 
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5. Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2011 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí 
a) plnění rozpočtu města Slavičín za rok 2011: 
 Příjmy 132 462 990,07  Kč 
 Výdaje 147 711 292,43  Kč 
 Saldo - 15 248 302,36  Kč 
 
b) zprávu ze dne 5.4.2012 o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavičín za období od 1.1.2011 do 

31.12.2011, provedeného Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, dekret KAČR č. 353 
schvaluje 
závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2011 dle přílohy č. 0799-12Z-P1 „bez výhrad“ 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/3/2012. 
 
 
 
6. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení těmto žadatelům: 
 
1) Ing. Petru Součkovi, Slavičín  
 na rekonstrukci koupelny v bytě č. 7 v bytovém domě č.p. 346, parcela č. st. 477, k.ú. Slavičín 
 ve výši 30.000,- Kč 
  
2) Jaroslavu Vaňkovi a  Marii Vaňkové, Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze  
 na vybudování WC v domě č.p. 95, parcela č. st. 106, k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
 ve výši 30.000,- Kč 
 
3) Marii Struškové, Slavičín - Nevšová  
 na výměnu oken v domě č.p. 118, parcela č. st. 182, k.ú. Nevšová 
 ve výši 80.000,- Kč 
 
4) Jaroslavu Barcuchovi  a Haně Barcuchové, Slavičín - Nevšová 
 na výměnu oken v domě č.p. 162, parcela č. st. 358, k.ú. Nevšová 
 ve výši 80.000,- Kč 
 
5) Luboši Silbrníkovi a Ludmile Silbrníkové, Slavičín - Divnice  
 na obnovu střechy v domě č.p. 20, parcela č. st. 121, k.ú. Divnice 
 ve výši 80.000,- Kč 
 
6) Ing. Jaroslavu Gottfriedovi a Jarmile Gottfriedové,Slavičín 
 na výměnu oken v domě č.p. 775, parcela č. st. 971, k.ú. Slavičín 
 ve výši 50.000,- Kč 
 
7) Vladislavu Dvorskému a Miluši Dvorské, Slavičín 
 na rekonstrukci koupelny v domě č.p. 177, parcela č. st. 69/3, k.ú. Slavičín 
 ve výši 30.000,- Kč 
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Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno              18        
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0    
Bylo přijato usnesení č. XI/4/2012. 
 
 
 
7. Dohoda o změně závazku mezi městem Slavičín a příspěvkovou organizací 

Základní škola Slavičín – Vlára 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
uzavření dohody o změně závazku mezi městem Slavičín a příspěvkovou organizací Základní škola Slavičín 
– Vlára dle přílohy č. 0802-12 Z-P1 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/5/2012. 
 
 
 
8. Akční plán pro biomasu 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí 
zapojení města Slavičín do projektu Bioregions 
schvaluje 
dokumenty vytvořené v rámci projektu Bioregions – Akční plán pro biomasu ve znění dle přílohy                    
č. 0662-12Z-P1 a Analýzu pro vytvoření obchodního biomasového centra ve Zlínském kraji ve znění dle 
přílohy č. 0662-12Z-P2 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XI/6/2012. 
 
 
 
9. Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Slavičín, kategorie 

JPO II/1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
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podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje spojené se 
zabezpečením pohotovosti Jednotky SDH města Slavičín kategorie JPO II/1 pro rok 2013 s tím, že město 
Slavičín zajistí finanční spoluúčast ve výši minimálně 20 % 
předkládá stanovisko 
že Jednotka SDH města Slavičín kategorie JPO II s pohotovostí, jejímž zřizovatelem je město Slavičín, bude 
v roce 2013 v režimu akceschopnosti dle § 29 odst. 4 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů a § 23 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, 
ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/7/2012. 
 
 
 
10. Změna Statutu Fondu rozvoje bydlení a Statutu Správní rady Městské 

nemocnice Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) Statut Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 0806-12Z-P1 
 
b) Statut Správní rady Městské nemocnice Slavičín č. 0806-12Z-P2 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/8/2012. 
 
 
 
11. 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. 0792-12Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/9/2012. 
 
 
 
12. Projekt "Do města i z města, pro cyklistu cesta" 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
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schvaluje 
a) podání Žádosti o finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů na realizaci projektu „Do města i z 

města, pro cyklistu cesta“ dle přílohy č. 0793-12Z-P1 
 
b) financování projektu „Do města i z města, pro cyklistu cesta“ dle přílohy č.0793-12Z-P2 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/10/2012. 
 
 
 
13. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Vendula Pavelková, Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 4335/8 v k.ú. Nevšová o výměře cca 50 m2 Vendule Pavelkové, Nevšová za 
kupní cenu 70 Kč/m2 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18  
pro   18       
proti   0      
zdržel se   0   
Bylo přijato usnesení č. XI/11/2012. 
 
 
 
14. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Slavičín – manželé Kosečkovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. st. 197/2 v k.ú. Slavičín o výměře do 25 m2 Jaroslavu a Daně Kosečkovým, 
Slavičín za kupní cenu 400 Kč/m2 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/12/2012. 
 
 
 
15. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Slavičín – výstavba garáží 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej pozemků v k.ú. Slavičín pro výstavbu garáží: 
- prodej části pozemků parc.č. 619/2 a 619/6 o celkové výměře cca 32 m2 Zdeňku Šiškovi, Slavičín, 
- prodej části pozemků parc.č. 619/2 a 619/6 o celkové výměře cca 32 m2 Romanu Pjajkovi, Slavičín, 
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- prodej části pozemku parc.č. 619/2 o výměře cca 70 m2 Svatopluku Čechovi, Slavičín, 
- prodej části pozemku parc.č. 619/2 o výměře cca 35 m2 Tomáši Liškovi, Slavičín, 
- prodej části pozemku parc.č. 619/2 o výměře cca 35 m2 Zbyňku Šuráňovi, Slavičín, 
za kupní cenu 400 Kč/m2, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že kupní smlouva bude uzavřena 
po dokončení hrubé stavby garáže 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0   
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/13/2012. 
 
 
 
16. Nabídka na prodej pozemku – Miroslav Fojtík, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup části pozemku parc.č. 4096 v k.ú. Slavičín o výměře cca 132 m2 od Miroslava Fojtíka, Slavičín za 
kupní cenu 200 Kč/m2 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   18 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/14/2012. 
 
 
 
17. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín – Darja a Rudolf Konečných, 

Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 623/18 v k.ú. Slavičín o výměře cca 55 m2 Darje a Rudolfu Konečných, 
Slavičín za kupní cenu 500 Kč/m2 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 (K. Došla opustil jednací místnost) 
pro   15       
proti   0      (Ing. Kadlec, MVDr. Dolenský)   
zdržel se  2   
Bylo přijato usnesení č. XI/15/2012. 
 
 
 
18. Odkup id. ½ pozemku parc. č. 4505/7 v k. ú. Slavičín – Mojmír Běhůnek, Praha 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup podílu id. ½ pozemku parc.č. 4505/7 v k.ú. Slavičín od Mojmíra Běhůnka, Praha za kupní cenu   
11.300 Kč 
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Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/16/2012. 
 
 
 
19. Dohoda o splátkách dluhu – manželé Greschnerovi 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) manželům Greschnerovým prominutí části poplatku z prodlení podle rozsudku Okresního soudu ve Zlíně 

ze dne 16.2.2011, č.j. 11 EC 38/2010-46 tak, že na poplatku z prodlení zaplatí 25 000,- Kč pod 
podmínkou, že bude řádně splácen dluh na nájemném 

 
b) uzavření dohody s manželi Greschnerovými o splátkách dluhu na nájemném a poplatku z prodlení dle 

přílohy č. 0788-12Z-P2 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XI/17/2012. 
 
 
 
20. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
21. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
22. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Končický, v.r. 
starosta 


