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Zastupitelstvo města Slavičín 

 
 

1.  Odkup nemovitých věcí v k. ú. Hrádek 

Usnesení č. XIII/1/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Slavičín a společností Fe MARKET - Al, 

s.r.o. v likvidaci, IČ 25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a 

Mgr. Pavlem Rajznauerem, IČ 64468810, advokátem se sídlem Nivy II 348, 763 26 Pozlovice, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je odkup nemovitých věcí -  budovy čp. 25 a souvisejících 

provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, včetně 

všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice a zaplacení zálohy kupní 

ceny ve výši 1 000 000 Kč; 
 

b) uzavření Svěřenecké smlouvy mezi městem Slavičín a Mgr. Pavlem Rajznauerem, IČ 64468810, 

advokátem se sídlem Nivy II 348, 763 26 Pozlovice, společností Fe MARKET – Al, s.r.o. v likvidaci, 

IČ 25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a společností 

OBOTECH PROPERTIES s.r.o., IČ 07466781, se sídlem O. Peška 2662, 272 01 Kladno, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je úprava podmínek svěřenecké úschovy kupní ceny 

6 200 000 Kč určené pro převod vlastnického práva k nemovitým věcem - budovy čp. 25 a 

souvisejících provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské 

dráze, včetně všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice; 
 

c) uzavření Kupní smlouvy mezi městem Slavičín, společností Fe MARKET - Al, s.r.o. v likvidaci, IČ 

25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a společností 

OBOTECH PROPERTIES s.r.o., IČ 07466781, se sídlem O. Peška 2662, 272 01 Kladno, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je odkup nemovitých věcí - budovy čp. 25 a souvisejících 

provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, včetně 

všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice a doplacení části kupní 

ceny ve výši 5 200 000 Kč; 
 

d) rozpočtové opatření č. 9/2020/ZMS – akce „Hrádek na Vlárské dráze – odkup nemovitých věcí a 

vybavení pěstitelské pálenice“ – zařazení nové investiční akce do rozpočtu města v částce 6 200 000 

Kč s tím, že 3 200 000 Kč bude kryto úsporami z let minulých a 3 000 000 Kč bude hrazeno 

z prostředků určených v rozpočtu města pro MČ Hrádek. 

 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 5 (Filáková, Chovančík, Navrátil, 
Pinďák, Rumplík) 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 02. 10. 2020 

 
 
 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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Anotace: Jedná se o odkup nemovitostí – budovy čp. 25 a souvisejících provozních budov v bývalém 
areálu lihovaru, které stojí na pozemku parc.č.st. 1/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze. Součástí odkupu 
těchto nemovitostí je i kompletní vybavení pěstitelské pálenice, stavba váhy na nákladní automobily a 
stavba k ní přilehlého přístřešku, další stavby přístřešků a dvě studny u hranic pozemku. Nemovitosti 
jsou zatíženy několika věcnými právy, proto je nejprve uzavírána smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
kdy záloha kupní ceny ve výši 1 mil. Kč bude určena na vyplacení exekučně vymáhané pohledávka. 
Po výmazu věcným práv z LV dojde k podpisu kupní smlouvy a doplacení výše kupní ceny. Pozemek 
parc.č.st. 1/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze je v majetku ČR – UZSVM. Po převodu vlastnických práv 
k budovám budou zahájeny úkony, které povedou k převodu pozemku na město Slavičín. 
 
 
 

2. Soudní spor – pozemky pod kompostárnou 

Usnesení č. XIII/2/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

návrh smírného řešení ve sporu se společností JOGA Luhačovice s.r.o. (o 161 846 Kč) jehož 
předmětem je nárok na náhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v areálu kompostárny 
ve Slavičíně, kdy předmětem navrhovaného smíru bude náhrada ve výši 141 570 Kč. 
 
 

 
Hlasování: pro 16; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 5 (Filáková, Chovančík, Navrátil, Pinďák, 
Rumplík) 

 
 
 
Anotace: Účastníci řízení byli soudem vyzváni k pokusu o smírné řešení sporu. Město Slavičín v rámci 
snahy o mimosoudní řešení sporu reaguje na návrh smíru doručeny protistranou svým návrhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 
 


