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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 

konaného dne 24. dubna 2013 
 
 
 

Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Josef Číž, Karel Došla, Mgr. Božena Filáková, Mgr. Roman Goldbach, 
Mgr. Ervín Haraga, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Jaroslav Končický, Ing. Oldřich Kozáček, 
PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. Libor Palkovský, Ing. Pavel Pinďák, Mgr. Zdeněk Rumplík, 
PhDr. Ladislav Slámečka, Bc. Marie Studeníková Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluveni:   MVDr. Stanislav Dolenský, Ing. Miroslav Kadlec, Stanislav Milička 

Neomluven: Ing. Pavel Studeník 

Celkem:  17 
 
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. 1331-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3. Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1332-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1309-13Z Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2012 a schválení účetní závěrky 

k 31.12.2012  
6. 1311-13Z Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  
7. 1328-13Z Rozpočtová opatření  
8. 1330-13Z Odborné technické posouzení provozu skládky TKO Slavičín – Radašovy  
9. 1324-13Z Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Slavičín, kategorie 

JPO II/1 
10. 1305-13Z Užívání symbolů města Slavičína 
11. 1322-13Z Zřizovací listiny organizačních složek města  
12. 1333-13Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
13. 1334-13Z Projekt "Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu" 
14. 1261-13Z Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – Michal Botek, Zuzana Švachová, Slavičín 
15. 1335-13Z Prodej bytové jednotky č. 485/11 ve Slavičíně 
16. 1336-13Z Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Slavičín – ÚZSVM 
17. 1352-13Z Projekt Slavičín – revitalizace čtvrti Vlára 
18. 1354-13Z Odkup pozemků v k.ú. Nevšová 
19. 1355-13Z Zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
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20. Různé 
21. Usnesení 
22. 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 pří lohy č. 1331 -13Z-P1 

 

Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/1/2013. 

 
 
 

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 přílohy č. 1332-13Z-P1 
 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1332-13Z-P2 a P3 
 
c) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1332-13Z-P4 
 
d) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1332-13Z-P5 

 

Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/2/2013. 
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5. Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2012 a schválení účetní 

závěrky k 31.12.2012 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí  

a) závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2012 dle přílohy č. 1309-13Z-P1 
b) zprávu ze dne 2.4.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavičín za období od 1.1.2012 do 

31.12.2012, provedeného Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, dekret KAČR č. 353 

bere na vědomí  

a) celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2012 „bez výhrad“ 
b) účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2012 dle účetních výkazů v příloze č. 1309-13Z-P1 
 

Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/3/2013. 

 
 
 

6. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přílohy č. 1311-13Z-P1 

 

Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   16  (PhDr. Slámečka nebyl v jednací místnosti) 
pro   16       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/4/2013. 

 
 
 

7. Rozpočtová opatření 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) rozpočtová opatření č. 1-11/2013/ZMS dle přílohy č. 1328-13Z-P1 
b) poskytnutí půjčky z rozpočtu města Občanskému sdružení R-Ego, IČ 70885605, ve výši 375 000,- Kč za 

účelem překlenutí financování výdajů na realizaci projektu v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-
2013 „Pomoc už je na cestě“ a uzavření smlouvy  dle přílohy č. 1328-13Z-P2 

c) poskytnutí dotace z rozpočtu města Občanskému sdružení R-Ego, IČ 70885605, do výše 94 000,- Kč na 
úhradu nákladů na projekt realizovaný v rámci  Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 
„Pomoc už je na cestě“ a uzavření smlouvy č. 2013/06 dle přílohy č. 1328-13Z-P3 

 

Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   16  (PhDr. Slámečka nebyl v jednací místnosti) 
pro   16       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/5/2013. 
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8. Odborné technické posouzení provozu skládky TKO Slavičín – Radašovy 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

bere na vědomí  

Odborné technické posouzení provozu skládky TKO Slavičín – Radašovy, zpracované Ing. Rostislavem 
Svobodou (duben 2013) ve znění dle přílohy č. 1330-13Z-P1 

ukládá  

Radě města Slavičína zajistit zvýšenou kontrolu nad technickým a ekonomickým provozem skládky TKO 
Slavičín – Radašovy 
 

Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/6/2013. 

 
 
 
 

9. Žádost o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Slavičín, kategorie 

JPO II/1 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

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 2014 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 2014 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   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/7/2013. 

 
 
 
 

10. Užívání symbolů města Slavičína 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku města Slavičína č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1996, 
o znaku a praporu města Slavičín a jejich užívání dle přílohy č. 1305-13Z-P1 
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Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0   

Bylo přijato usnesení č. XVI/8/2013. 

 
 
 
 

11. Zřizovací listiny organizačních složek města 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) zřizovací listinu Městské knihovny Slavičín dle přílohy č. 1322-13Z-P1 
 
b) zřizovací listinu Městského infocentra Slavičín dle přílohy č. 1322-13Z-P2 
 
c) dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea Slavičín dle přílohy č. 1322-13Z-P3 
 

Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17   
proti   0      
zdržel se  0        

Bylo přijato usnesení č. XVI/9/2013. 

 
 
 
 

12. 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. 1333-13Z-P1 
 

Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/10/2013. 

 
 
 
 

13. 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. 1334-13Z-P1 
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Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/11/2013. 

 

 

 

14. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Slavičín – Michal Botek, Zuzana Švachová, 

Slavičín 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

neschvaluje 

vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 4336/13 a 4336/15 v k.ú. Slavičín na základě žádosti Mgr. 
Michala Botka, Slavičín a Mgr. Zuzany Švachové, Slavičín 
 

Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/12/2013. 

 
 
 

15. Prodej bytové jednotky č. 485/11 ve Slavičíně 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

prodej bytové jednotky č. 485/11 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu čp. 485, 
486, 487 a podílu na pozemku parc.č. st. 607, vše v k.ú. Slavičín Danu Cabákovi, Slavičín za kupní cenu 
501.000 Kč 
 

Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   16       
proti   0      
zdržel se  1 (Mgr. Filáková)  

Bylo přijato usnesení č. XVI/13/2013. 

 
 
 

16. 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. 275/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1270 m

2
 

- parc.č. 580, ostatní plocha – manipulační plocha, výměra 2056 m
2
 

- parc.č. 623/8, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 623 m
2
 

- parc.č. 623/12, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1278 m
2
 

- parc.č. 623/65, ostatní plocha – ostatní dopravní plocha, výměra 46 m
2
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Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/14/2013. 

 
 
 

17. Projekt „Slavičín – revitalizace čtvrti Vlára“ 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a)  podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava na realizaci projektu 
„Slavičín – revitalizace čtvrti Vlára“ 

 
b)  financování projektu „Slavičín – revitalizace čtvrti Vlára“ dle přílohy 1352-13Z-P1    
 

Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/15/2013. 

 
 

18. Odkup pozemků v k.ú. Nevšová 
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

odkup pozemků v k.ú. Nevšová: 
a) pozemek parc.č. 3973 PK o výměře 1367 m2 od Aloise Pláška, Nevšová a Bronislava Pláška, Nevšová 
 
b) část pozemku parc.č. 3961 PK o výměře cca 500 m2 od Vratislavy a René Bilových, Slavičín za kupní  
cenu 10 Kč/m

2
 

 

Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/16/2013. 

 
 
 

16. Zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 

schvaluje 

a) zvýšit základní kapitál společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., IČ 25583093, se sídlem Slavičín, Pod 
Kaštany 50, PSČ 763 21, o částku 1.200.000,-- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu ve výši 
9.909.000,-- Kč na po zvýšení základního kapitálu novou výši 11.109.000,-- Kč, a to peněžitým vkladem, 
přičemž závazek ke zvýšení vkladu musí být převzat do 30.06.2013 a zvýšení základního kapitálu se 
stane účinným ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku 
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b) využít přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Slavičína, 
s.r.o., IČ 25583093, se sídlem Slavičín, Pod Kaštany 50, PSČ 763 21, a převzít závazek ke zvýšení 
vkladu o 1.200.000,-- Kč 

 

Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  

Bylo přijato usnesení č. XVI/17/2013. 

 
 

20. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 

21. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 

 

 

22. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


