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Zastupitelstvo města Slavičín 

 
 
 

1.  Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XV/1/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 21/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
58 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce 
mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního a 
informačního střediska HZS kraje. 

rozpočtové opatření č. 22/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 46 
000 Kč určené na realizaci projektu „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“.  

rozpočtové opatření č. 23/2020/ZMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství ve výši 2 576 000 Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 
2019. 

rozpočtové opatření č. 24/2020/ZMS – chodníky a místní komunikace – navýšení rozpočtované částky 
o 350 000 Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu. 

rozpočtové opatření č. 25/2020/ZMS – akce „Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30“– 
navýšení rozpočtované částky o 280 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 

2. Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. XV/2/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet města Slavičín na rok 2021 jako schodkový takto: 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 16. 12. 2020 

 
 
 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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příjmy běžného roku 123 453 tis. Kč 
výdaje běžného roku 166 520 tis. Kč 
saldo příjmů a výdajů - 43 067 tis. Kč 
 
s tím, že schodek bude krytý přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 FC TVD Slavičín z.s., Školní 
881, Slavičín, IČO 49157345, ve výši 700 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a FC TVD 
Slavičín z.s.; 
 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Gymnáziu Jana Pivečky a 
Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČO 46276327, ve výši 60 000 Kč za účelem: 
„podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

d) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 ZŠ Slavičín – Vlára, Školní 
403, Slavičín, IČO 70871540 ve výši 19 000 Kč za účelem: „podpory předplaveckého výcviku pro 
1. ročník a doškolovacího výcviku pro 4. ročník“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a ZŠ 
Slavičín – Vlára; 
 

e) poskytnutí účelové individuální z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Charitě Slavičín, 
Komenského 115, Slavičín, IČO 70435618, ve výši 500 000 Kč za účelem: „financování provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou 
Slavičín; 
 

f) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 TJ Sokol Nevšová, z.s., 
Nevšová 84, Slavičín, IČO 18811159, ve výši 110 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
TJ Sokol Nevšová“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a TJ Sokol 
Nevšová, z.s.; 
 

g) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Vzdělávacímu, sociálnímu a 
kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČO 28269501, 
ve výši 238 500 Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež KamPak? a Poradenského centra Zebra“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 
 

h) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 R-Ego, z.s., náměstí Mezi 
Šenky 19, Slavičín, IČO 70885605, ve výši 60 000 Kč za účelem: „financování nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a R-EGO 
z.s.; 
 

i) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Rodinnému a mateřskému 
centru Slavičín, z.s., Komenského 883, Slavičín, IČO 22835091, ve výši 50 000 Kč za účelem: 
„financování provozních nákladů rodinného a mateřského centra Slavičín“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z.s.; 
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j) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Sportovním klubům Slavičín, 
z.s., Školní 29, Slavičín, IČO 00544621, ve výši 430 000 Kč za účelem: „financování celoroční 
činnosti sportovních klubů a provoz a údržba sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 
 

k) střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2022-2023. 
 

s t a n o v u j e  

závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2021 
 

u k l á d á  

odboru ekonomickému provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně rozpis schváleného rozpočtu; 
 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 6 (Dulík, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, Straka); 
nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
 

3. Žádost o změnu účelu programové dotace – Florbal Snipers Slavičín, z.s. 

Usnesení č. XV/3/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S 24/2020/01, 
uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s., jehož předmětem je změna 
účelu použití finančních prostředků; 
 

b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S 25/2020/01, 
uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s., jehož předmětem je změna 
účelu použití finančních prostředků. 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Žadatel požádal o změnu účelů poskytnutých programových dotací vhledem k tomu, že nemohl 
realizovat plánované akce z důvodu pandemické situace. 
 
 
 

4. Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XV/4/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům:  
-  na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti 

ve výši 150 000 Kč rodinného domu č.p. 609, který je součástí pozemku parc. č. st. 516 v k. ú. 
Slavičín, se splatností 6 let; 
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-  na výměnu oken ve výši 100 000 Kč a na 
dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti ve výši 20.000 Kč, a to vše v rodinném domě č.p. 
137, který je součástí pozemku parc. č. st. 210 v k. ú. Nevšová, se splatností 6 let;  

- na rekonstrukci koupelny a 
WC s bezbariérovou úpravou ve výši 100.000 Kč v rodinném domě č.p. 212, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 417 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 6 let; 
 

b) uzavření příslušných smluv o zápůjčce v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Město Slavičín má zřízen Fond rozvoje bydlení, který slouží k podpoře oprav a modernizací 
vlastníkům (fyzickým osobám, právnickým osobám i městu Slavičín) bytů, bytových domů a rodinných 
domů na území města Slavičín formou poskytnutí zápůjček. 
 
 
 

5. Přistoupení města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu PLOŠTINA 

Usnesení č. XV/5/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

v souladu s ustanovením § 49 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve změní 
pozdějších předpisů, přistoupení města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu Ploština, IČO 75021285, 
se sídlem Újezd 272, 763 25 Újezd. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Přistoupení k dobrovolnému svazku obcí za účelem řešení společných témat v oblasti místní 
samosprávy a s cílem přípravy a realizace společných projektů – zejména v oblasti cestovního ruchu 
(spádovost na jižní Valašsko) a vzdělávání. 
 
 
 

6. Obecně závazná vyhláška měst Slavičín č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. XV/6/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Legislativně-technická aktualizace obecně závazné vyhlášky doporučovaná ke schválení 
zastupitelstvu. Ke změně ve výši poplatků nedochází.  
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7. Žádost o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Usnesení č. XV/7/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

- podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu 
Ministerstva obrany ČR v roce 2022 v rámci programu 107290 – „Zachování a obnova historických 
hodnot I“. 

- investiční záměr akce „Slavičín – odstranění havarijního stavu válečných hrobů v areálu hřbitova“. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
 

8. Schválení podání žádosti o dotaci – Slavičín – obnova povrchu MK K Hájenkám 

Usnesení č. XV/8/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 z podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních 
komunikací na akci „Slavičín – obnova povrchu MK K Hájenkám“. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Jedná se o záměr 
rekonstrukce úseku MK od zastávky Vlára a dále k ul. K Hájenkám (okolo pobočky EoN až k hraně 
obory na Hájenkách). 
 
 
 

9. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Hrádek na Vl. dráze –

Usnesení č. XV/9/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 866/17 o výměře 106 m2 a části pozemku parc. č. 32/1 o 
výměře cca 72 m2 vše v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze na základě žádosti 

 
 
Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 3 (Dulík, Rumplík, Straka); nepřítomen 3 (Čechmánek, 
Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: RMS nedoporučuje ZMS vyhlásit záměr na prodej výše uvedených pozemků v k.ú. Hrádek a 
nevyhovět tedy žádosti o odkup z důvodu strategického postavení požadovaných pozemků pro město 
Slavičín.  
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10. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 03.03.2016 – Výstavba kaple Slavičín, z.s. 

Usnesení č. XV/10/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 3. 3. 2016 uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem 
Výstavba kaple Slavičín – Hrádek, z.s., IČ 27052907, se sídlem Mladotické nábřeží 419, 763 21 
Slavičín, za účelem změny předmětu daru, jeho použití a doby plnění. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Předmětem navrženého dodatku je změna předmětu daru – požadované smrkové dřevo bude 
vyměněno za dubové v menším množství a bude použito na vybavení interiéru kaple. Doba plnění je 
dodatkem prodloužena do 31. 12. 2021. 
 
 
 

11. Dražba lesního pozemku v k. ú. Divnice 

Usnesení č. XV/11/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

nabytí pozemku parc. č. 1707/2 o výměře 5397 m2 v k.ú. Divnice formou dražby na základě usnesení o 
nařízení dražebního jednání – elektronické dražby č.j. 009 EX 3004/12/-300 do vlastnictví města 
Slavičín. 

s v ě ř u j e  

Radě města Slavičín pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci podání nabídky na nabytí pozemku parc. 
č. 1707/2 v k. ú. Divnice. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Zemčík, Zvonek) 
 
 
 
Anotace: Záměr nabytí lesního pozemku do vlastnictví města (scelení lesních pozemků ve vlastnictví 
města).  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


