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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

ze XII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 27. června 2012 

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

Filáková, Mgr. Roman Goldbach, Mgr. Ervín Haraga, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Miroslav 
Kadlec, Ing. Jaroslav Končický, 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:   Ing. Oldřich Kozáček 
Celkem:  20 
 
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. 0895-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 0896-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 0849-12Z Přijetí investičního úvěru  
6. 0867-12Z Rozpočtová opatření  
7. 0846-12Z Založení společnosti Valašská hospodářská a.s. 
8. 0884-12Z Stanovy Mikroregionu Luhačovské Zálesí 
9. 0853-12Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
10. 0855-12Z Program prevence kriminality 2012 – II. kolo 
11. 0887-12Z Změna Statutu Fondu bydlení  
12. 0897-12Z  Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2011, 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
13. 0874-12Z Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
14. 0875-12Z Nabídka na odkup lesních pozemků v k.ú. Nevšová 
15. 0881-12Z Směna pozemků v k ú. Nevšová – Marie Hrbáčková, Nevšová 
16. 0898-12Z Odkup pozemků – Slavičín – cyklostezka Pod Kaštany 
17. 0899-12Z Prodej pozemku parc. č. st. 625/6 – Jaroslav Zemánek, Slavičín 
18. 0906-12Z Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 
19. 0910-12Z Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Divnice – PF ČR 
20. 0913-12Z Závěrečný účet svazků obcí 
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21.  Různé 
22.  Usnesení 
23.  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 pří lohy č. 0895-12Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/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. 0896-12Z-P1 a P2 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle přílohy č. 0896-12Z-P3 a P4 
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 0895-12Z-P5 
d) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 0896-12Z-P6 a P7 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/2/2012. 
 
 
 
5. Přijetí investičního úvěru 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
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a) uzavření úvěrové smlouvy na financování investičních záměrů města do výše 15 000 000,- Kč 
s Volksbank CZ, a.s., Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 za podmínek dle přílohy 
č.0849-12Z-P1 

b) použití úvěrových zdrojů k financování vlastních podílů výdajů na investiční projekty dle přílohy      
č. 0849-12Z-P2 

 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/3/2012. 
 
 
 
6. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) rozpočtová opatření č. 1-34/2012 dle přílohy č. 0867-12Z-P1 
 
b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Slavičín ve výši 18 000,- Kč Domovu pro seniory Loučka, 

IČ 70850895, na provoz domova a kulturní a společenské aktivy klientů 
 
c) uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0867-12Z-P3 
 
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 5 000,- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana 

Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na vydání sborníku školy při příležitosti oslav 20 
let založení gymnázia ve Slavičíně 

 
e) uzavření smlouvy č 2012/10 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0867-12Z-P5 
 
f) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 5 000,- Kč občanskému sdružení R-EGO, 

IČ 70885605, na volnočasové aktivity dětí a mládeže 
 
g) uzavření smlouvy č 2012/11 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0867-12Z-P7 
 
h) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 15 000,- Kč sdružení Sportovní kluby Slavičín, 

IČ 00544621, pro oddíl Jerevan 
 
i) uzavření smlouvy č 2012/12 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0867-12Z-P9 
 
j) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 5 000,- Kč Mgr. Aleši Ptáčkovi na účast v amatérské 

kuželkářské lize 
 
k) uzavření smlouvy č 2012/13 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 0867-12Z-P11 
 

bere na vědomí  
rozpočtová opatření č. 1-5/2012/RMS dle přílohy č. 0867-12Z-P12 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno               20        
pro   19       
proti   1 (Ing. Studeník)      
zdržel se  0    
Bylo přijato usnesení č. XII/4/2012. 
 
 
 



Protokol o hlasování – ZMS č. XII, 27.06.2012   4 / 9 

7. Založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
rozhodlo 
o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že město 
Slavičín jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým 
vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,-Kč za jeden kus akcie znalcem 
jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je uveden v příloze 0846-12Z-P2 
schvaluje 
zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. včetně 
navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti ve znění dle přílohy 0846-12Z-P1, přičemž založení 
společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro 
případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a 
to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině 
uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve výši 
200.000.000,-Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným 
svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým 
souhlasí 
s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské 
smlouvě 
zmocňuje  
starostu Ing. Jaroslava Končického k provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská 
vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke 
všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném 
rozsahu 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/5/2012. 
 
 
 
8. Stanovy Mikroregionu Luhačovské Zálesí 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
znění stanov svazku obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí dle přílohy č. 0884-12Z-P1 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20  
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XII/6/2012. 
 
 
 
9. Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
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doplnění Strategického plánu rozvoje města Slavičín – „Databáze projektů strategie rozvoje města Slavičín 
na období 2011 – 2013“ o záměry dle přílohy č. 0853-12Z-P1 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/7/2012. 
 
 
 
10. Program prevence kriminality 2012 – II. kolo 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) zapojení města Slavičín do II. kola Programu prevence kriminality na rok 2012  
 
b) financování projektů „Slavičín – osvětlení víceúčelového hřiště Vlára“, „Fotopasti pro potřeby Městské 

policie Slavičín“, „Slavičín – rozšíření dětského hřiště na ulici Ševcovská“ podaného do II. kola Programu 
prevence kriminality 2012 v rámci rozpočtu města Slavičín na rok 2012, a to ve výši dle přílohy                 
č. 0855-12Z-P2 

 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/8/2012. 
 
 
 
11. Změna Statutu Fondu bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
Statut Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 0887-12Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  1 (Ing. Studeník)  
Bylo přijato usnesení č. XII/9/2012. 
 
 
 
12. Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV 

č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu dle přílohy č. 0897-12Z-P1 
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Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/10/2012. 
 
 
 
13. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
1. nedokončená investice – projektová dokumentace na teplofikaci sídl. Vlára 
2. stavební dílo – stavební a související práce a služby na projektu Vysokorychlostní internet, inv. číslo 

105319 
3. movitý majetek – lopata kombinovaná, inv. číslo 102468 
4. nehmotný majetek – program Sophos Antivirus, inv. číslo 100011 
5. nehmotný majetek – program INFORMIX, inv. číslo 100001 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20  
pro   20       
proti   0      
zdržel se   0  
Bylo přijato usnesení č. XII/11/2012. 
 
 
 
14. Nabídka na odkup lesních pozemků v k.ú. Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup lesních pozemků v katastrálním území Nevšová: 
a) odkup parc.č. 2497, 2496/1 a 2496/2 od Miroslava Remeše, Slavičín za celkovou kupní cenu 70.0000 Kč 
 
b) odkup parc.č. 523/2 od Milady Šenkeříkové, Nevšová za kupní cenu ve výši 42 % ceny pozemku 

a porostů na něm dle znaleckého posudku 
 
c) odkup parc.č. PK 1766/1 a PK 1766/2 od Bohumily Remešové, Zlín za kupní cenu ve výši 42 % ceny 

pozemků a porostů na nich dle znaleckého posudku 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/12/2012. 
 
 
 
15. Směna pozemků v k ú. Nevšová – Marie Hrbáčková, Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
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revokuje 
usnesení č. X/21/2012 bod b) o směně pozemků v k.ú. Nevšová 
schvaluje 
směnu pozemků v k.ú. Nevšová následovně: 
město Slavičín převede částí pozemků parc.č. 4335/8 o výměře 100 m2 a parc.č. 4344 o výměře 11 m2 
do vlastnictví Marie Hrbáčkové, Nevšová, výměnou za pozemky 4357/23, 4357/34, 4357/35, 4358/4, 4358/6 
o celkové výměře 729 m2, vlastník Marie Hrbáčková, Nevšová, a části pozemků parc.č. st. 119/2 o výměře 
5 m2 a parc.č. st. 118 o výměře 3 m2, vlastníci Pavel Hrbáček, Nevšová, Marie Hrbáčková, Nevšová, a Marie 
Pešková, Nevšová, bez finančních doplatků za podmínky úhrady geometrického plánu na oddělení pozemků 
Marií Hrbáčkovou, Nevšová 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0  
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/13/2012. 
 
 
 
16. Odkup pozemků – Slavičín – cyklostezka Pod Kaštany 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemků v k.ú. Slavičín: 
- parc.č. 508/8 od Ing. Josefa Latináka, CSc., Pardubice 
- parc.č. 508/9 od Marie Macalíkové, Luhačovice 
- parc.č. 508/10 od Miroslava Malíčka a Danuše Malíčkové, Huštěnovice 
- parc.č. 508/13 od Jaroslava Bača a Mgr. Markéty Bačové, Slavičín 
- parc.č. 508/14 od Bronislavy Saňákové, Slavičín 
- parc.č. 508/15 od ABM Hrádek, Slavičín 
- parc.č. 508/19 od Jiřího Skládala, Lipová 
- parc.č. 508/20 a 450/7 od Františka Stejskala, Slavičín, Josefa Stejskala, Slavičín,  Lubomíra Stejskala, 
 Přerov a Ludmily Stejskalové, Slavičín 
za kupní cenu 50 Kč/m2 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20 
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/14/2012. 
 
 
 
17. Prodej pozemku parc. č. st. 625/6 – Jaroslav Zemánek, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 625/6 v k.ú. Slavičín Jaroslavu Zemánkovi, Slavičín za kupní cenu 200 Kč/m2 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 (Ing. Studeník opustil jednací místnost) 
pro   19       
proti   0        
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/15/2012. 
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18. 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 do vlastnictví města Slavičín, a to: 
- parc.č. 625/17, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 10 m2 
- parc.č. 625/18, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 20 m2 
- parc.č. 625/19, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 12 m2 
- parc.č. 625/20, ostatní plocha – zeleň, výměra 1 m2 
- parc.č. 625/21, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 10 m2 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 (Ing. Studeník opustil jednací místnost) 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/16/2012. 
 
 
 
19. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Divnice – PF ČR 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1119/14 a 1119/17, oba v k.ú. Divnice od ČR – Pozemkového fondu 
České republiky do vlastnictví města Slavičín 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 (Ing. Studeník opustil jednací místnost) 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/17/2012. 
 
 
19. Závěrečný účet svazků obcí 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí  
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní 
Valašsko a DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2011 ve znění dle příloh č. 0913-12Z-P1-P4 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   20  
pro   20       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XII/18/2012. 
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20. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
21. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
22. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


