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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičína 
konaného dne 12. prosince 2012 

 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Karel Došla, Josef Číž, 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, PhDr. Ladislav Slámečka, Ing. Pavel Studeník, Bc. Marie 
Studeníková, Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluveni:   MVDr. Stanislav Dolenský, Mgr. Zdeněk Rumplík 
Celkem:  19 
 
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   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
 
 
 
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení 
2. 1130-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1131-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1105-12Z Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 265 o půjčce z Fondu rozvoje bydlení  
6. 1106-12Z Dodatky k úvěrovým smlouvám  
7. 1107-12Z Udělení grantů z rozpočtu města na rok 2013  
8. 1108-12Z Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2013  
9. 1132-12Z Rozpočtová opatření  
10. 1129-12Z Skládka odpadů Slavičín – Radašovy – petice a otevřený dopis  
11. 0987-12Z Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 2/2012, o regulaci provozní doby 

hostinských a zábavních provozoven  
12. 1101-12Z Projekt "Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu" 
13. 1102-12Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
14. 1125-12Z Program prevence kriminality 2013 
15. 1035-12Z Odkup části pozemku v k. ú.Slavičín – VOP CZ 
16. 1098-12Z Bezúplatné nabytí pozemku – Pozemkový fond ČR 
17. 1113-12Z Výkup pozemků v k. ú. Slavičín 
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18. 1114-12Z Směna pozemků v k. ú. Slavičín – Karel Málek, Radoslav Málek 
19. 1115-12Z Odkup pozemku v k. ú. Hrádek – Vlastimil Hrabina, Slavičín 
20. 1116-12Z Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Slavičín – Bohdan Horníček, Slavičín  
21. 1118-12Z Bezúplatný převod pozemků – Zlínský kraj  
22. 1122-12Z Odkup pozemků v k. ú. Slavičín – manželé Maňasovi, Slavičín 
23. 1133-12Z Darování movitého majetku – SDH Nevšová 
24. 1134-12Z Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
25.  Různé 
26.  Usnesení 
27.  Závěr 
 
Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   19 
pro   19       
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 .  1130-12Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/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. 1131-12Z-P1-P3 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1131-12Z-P4 a P5 
c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle příloh č. 1131-12Z-P6-P8 
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle příloh č. 1131-12Z-P9 a P10 
e) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1131-12Z-P11 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/2/2012. 
 



Protokol o hlasování – ZMS č. XIV, 12.12.2012   3 / 10 
 

 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 265 o půjčce z Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 265 o půjčce z Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 1105-12Z-P1 
 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/3/2012. 
 
 
 
6. Dodatky k úvěrovým smlouvám 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 19.7.2010, reg. č. 7500010200234 dle přílohy    

č. 1106-12Z-P1 
 
b) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 18.7.2011, reg. č. 99001130216 dle přílohy        

č. 1106-12Z-P2 
 
Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/4/2012. 
 
 
 
7. Udělení grantů z rozpočtu města na rok 2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
udělení grantů města Slavičín na rok 2013 dle přílohy č. 1107-12Z-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   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/5/2012. 
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8. Rozpočtové provizorium města Slavičín od 1.1.2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
základní ukazatele rozpočtového provizoria města Slavičín od 1.1.2013 dle přílohy č. 1108-12Z-P1 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/6/2012. 
 
 
 
9. Rozpočtová opatření 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12Z-P1 
bere na vědomí  
rozpočtová opatření č. 11-17/2012/RMS dle přílohy č. 1132-12Z-P2 
 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/7/2012. 
 
 
 
10. Skládka odpadů Slavičín – Radašovy – petice a otevřený dopis 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí 
petici a otevřený dopis občanů ve věci provozování skládky odpadů Slavičín – Radašovy ve znění dle příloh 
č. 1129-12Z-P1 a P2 a stanovisko Rady města Slavičína obsažené v odpovědi na tato podání ve znění dle 
příloh č. 1129-12Z-P3 a P4 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   18       
proti   0      
zdržel se  1 (Ing. Studeník)  
Bylo přijato usnesení č. XIV/8/2012. 
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11. Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 2/2012, o regulaci provozní doby 

hostinských a zábavních provozoven 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 2/2012, o regulaci provozní doby hostinských a zábavních 
provozoven, dle přílohy č. 0987-12Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   13        
proti   0      
zdržel se  6 (Číž, Ing. Kadlec, Milička, Ing. Studeník, Bc. Studeníková, Sudková) 
Bylo přijato usnesení č. XIV/9/2012. 
 
 
 
12. Projekt "Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu" 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) podání Žádosti o finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů na realizaci projektu „Chce to trochu 

vzruchu do cestovního ruchu“ 
 
b) spolufinancování projektu „Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu“ dle přílohy č. 1101-12Z-P1 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/10/2012. 
 
 
 
13. 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. 1102-12Z-P1 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/11/2012. 
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14. Program prevence kriminality 2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) zapojení města Slavičín do Programu prevence kriminality na rok 2013 
 
b) jmenování pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Slavičín ve složení dle přílohy č. 1125-12Z-P1 
 
c) financování projektu „Slavičín – osvětlení víceúčelového hřiště Vlára“ a „Slavičín – rozšíření dětského 

hřiště na ulici Ševcovská“ v Programu prevence kriminality 2013 v rámci rozpočtu města Slavičín na rok 
2013, a to ve výši dle přílohy č. 1125-12Z-P2 
 

Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/12/2012. 
 
 
 
15. Odkup části pozemku v k. ú.Slavičín – VOP CZ 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemku parc.č. 4592/18 1 v k.ú. Slavičín o výměře 564 m2, odděleného z pozemku parc.č. 4592/1 
geometrickým plánem č. 1555-31/2012, od ČR – VOP CZ, s.p., IČ 00000493, za kupní cenu 150 Kč/m2 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/13/2012. 
 
 
 
16. Bezúplatné nabytí pozemku – Pozemkový fond ČR 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze: 
- parc.č. st. 410/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 271 m2 
- parc.č. 1821/9, druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 560 m2 
- parc.č. 1821/27, druh pozemku ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 561 m2 
od ČR – Pozemkového fondu České republiky 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
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Bylo přijato usnesení č. XIV/14/2012. 
 
 
 
17. Výkup pozemků v k. ú. Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemků v k.ú. Slavičín: 
- parc.č. 3854/17, 3854/21, 4073/133, 4073/137 a 4452/25 od Luďka a Ing. Bc. Jany Rakových, Vlachovice 
- parc.č. 3854/29 a 4073/125 od Marie Humpolové, Slavičín a Elišky Studeníkové, Slavičín 
- parc.č. 3854/30 a 4073/154 od JUDr. Miloslavy Hoffové, Brno, Heleny Langové, Trnava, SR, a Emilie 

Šmotkové, Slavičín  
- parc.č. 3854/28 a 4073/126 od Marty Skočovské, Slavičín 
- parc.č. 3854/27 a 4073/127 od Bc. Rostislava a Mgr. Ireny Studeníkových, Slavičín 
- parc.č. 3854/25 a 4073/129 od Ladislava Latináka, Chomutov a Rostislava Vyhnálka, Kadaň 
- parc.č. 3854/23 a 4073/131 od Jarmily Gajdové, Slavičín 
- parc.č. 4058, 4073/146, 4073/148, 4073/152 od Dušana Nevěřila, Střítež, a Ing. Vladimíry Rýdlové, 

Ostrava, 
- parc.č. 4073/121 od Jany Zlámalové, Slavičín 
- parc.č. 4073/120 od Ludmily a Vladimíra Saňákových, Slavičín 
za kupní cenu 200 Kč/m2 
 
Hlasování č. 17 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/15/2012. 
 
 
 
18. Směna pozemků v k. ú. Slavičín – Karel Málek, Radoslav Málek 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
směnu pozemků v k.ú. Slavičín: 
a) směna id. ½ pozemků parc.č. 3854/26 a 4073/128, vlastník Karel Málek, Slavičín, za pozemek parc.č. 

4653, vlastník město Slavičín 
 
b) směna id. ½ pozemků parc.č. 3854/26 a 4073/128, vlastník Radoslav Málek, Slavičín, za pozemek 

parc.č. 4657 a část pozemku parc.č. 1041/3 o výměře cca 30 m2, vlastník město Slavičín 
s tím, že nabyvatel větší výměry doplatí za rozdíl ve výměrách částku 200 Kč/m2 
 
Hlasování č. 18 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/16/2012. 
 
 
 
19. Odkup pozemku v k. ú. Hrádek – Vlastimil Hrabina, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemku parc.č. 1821/92 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze od Vlastimila Hrabiny, Slavičín, za kupní 
cenu 7.980 Kč 
 
Hlasování č. 19 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/17/2012. 
 
 
 
20. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Slavičín – Bohdan Horníček, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 275/1 v k.ú. Slavičín o výměře cca 25 m2 za účelem vybudování podzemní 
garáže Bohdanu Horníčkovi, Slavičín za kupní cenu 1.000 Kč/m2, a to formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě dle přílohy č. 1116-12Z-P4 
 
Hlasování č. 20 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/18/2012. 
 
 
 
21. Bezúplatný převod pozemků – Zlínský kraj 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 1211 v k.ú. Slavičín a bezúplatný převod části pozemků parc.č. 
1958/2, 1958/4, 2186/5 a 2657/3 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze o celkové výměře 205 m2 do vlastnictví 
Zlínského kraje, IČ 70891320 
 
Hlasování č. 21 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/19/2012. 
 
 
22. Odkup pozemků v k. ú. Slavičín – manželé Maňasovi, Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemku parc.č. 508/7 a odkup části pozemků parc.č. 476 a parc.č. 468 o výměře cca 80 m2 od 
manželů Petra a Ireny Maňasových, Slavičín za kupní cenu 150 Kč/m2 
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Hlasování č. 22 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/20/2012. 
23. Darování movitého majetku – SDH Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
darování movitého majetku z vlastnictví města Slavičín – vnitřního vybavení mobilní buňky  
- stěna šatnová, rok pořízení 2004, inv. číslo 104786, pořizovací cena 9.227 Kč 
- stěna šatnová, rok pořízení 2004, inv. číslo 104785, pořizovací cena 9.227 Kč 
- pultový kontejner, rok pořízení 2004, inv. číslo 104784, pořizovací cena 8.360 Kč  
- kuchyňka vč. dřezu, rok pořízení 2004, inv. číslo 104783, pořizovací cena 12.138 Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Nevšová, IČ 65792343 za podmínek darovací smlouvy dle přílohy                       
č. 1133-12Z-P1 
 
Hlasování č. 23 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/21/2012. 
 
 
 
24. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
1. Notebook Acer TM2702, inv. č. 101506 
2. Soubor drobného majetku „Pivečkův lesopark“, inv.č.105312 
 
Hlasování č. 24 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   19 
pro   19       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XIV/22/2012. 
 
 
20. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
21. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
22. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
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………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


