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Zastupitelstvo města Slavičín 

 

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 – 
Rodinné a mateřské centrum Slavičín 

Usnesení č. XXVI/1/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 Rodinnému a mateřskému centru 
Slavičín, z.s., Komenského 883, 763 21 Slavičín, IČO 22835091, ve výši 120 000 Kč za účelem 
dokrytí nákladů na spotřebu energie 
 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2022/17 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Rodinným 
a mateřským centrem Slavičín, z.s., Komenského 883, 763 21 Slavičín, IČO 22835091. 

 
c) rozpočtové opatření č. 7/2022/ZMS – poskytnutí individuální dotace Rodinnému a mateřskému 

centru Slavičín, z.s., Komenského 883, 763 21 Slavičín, IČO 22835091, ve výši 120 000 Kč za 
účelem dokrytí nákladů na spotřebu energie. 

 
 
Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 4 (Dulík, Navrátil, Ptáček, Straka); nepřítomen 3 (Pinďák, 
Zemčík, Zvonek) 
 
Anotace: Finanční výpomoc RMS Slavičín na dofinancování nákladů na vytápění, vodu a elektřinu v 
prostorách, které spolek má od města vypůjčeny.  
 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 – 
Mikroregion Luhačovské Zálesí 

Usnesení č. XXVI/2/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČO 70287201, ve výši 1 191 494 Kč za účelem 
financování vlastního podílu města Slavičín na realizaci projektu „Předcházení vzniku odpadů na 
území vybraných obcí Zlínského kraje“ 
 

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČO 70287201, ve výši 536 446 Kč za účelem 
financování vlastního podílu města Slavičín na realizaci projektu „Separace odpadů v Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí“ 
 

 

 

 VÝPIS USNESENÍ 

XXVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 28. 04. 2022 

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



 Výpis usnesení ZMS č. XXVI., 28. 04. 2022  2 / 6 

c) uzavření veřejnoprávních smluv č. 12/2021, 23/2021, 37/2021 a 42/2021 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Slavičín mezi městem Slavičín a Mikroregionem Luhačovské Zálesí, Masarykova 
137, 763 26 Luhačovice, IČO 70287201. 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Zajištění finančního podílu města na dotační projekt řešící výstavbu re-use centra, zakoupení 
vysokorychlostní myčky, vratných kelímků a příslušného počtu regálů – další více než 3 mil. korun je 
kryto dotací OP ŽP; bod b) řeší zajištění finančního podílu města na projekt nákupu nádob na 
separovaný odpad, které povedou k obnově kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě. 
 
 
 

3.  Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Slavičín na rok 
2022–R-Ego 

Usnesení č. XXVI/3/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 R – Ego, z.s., náměstí 
Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, IČO 70885605, ve výši 350 000 Kč za účelem dočasného pokrytí 
nákladů na financování běžných výdajů související s poskytováním základních činností sociální služby 
s tím, že finanční prostředky R-Ego, z.s. vrátí do rozpočtu města ve lhůtě do 31.07.2022 
 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy č. NFV/1/2022 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 
Slavičín a R-Ego, z.s., náměstí Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, IČO 70885605. 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Mimořádná finanční půjčka neziskové organizaci pro překlenutí dočasného výpadku v 
příjmech. 
 
 
 

4. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XXVI/4/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  1/2022/ZMS – zařazení nové položky do rozpočtu města z důvodu 
zaúčtování výdaje a současně přijmu daně z příjmů právnických osob za město Slavičín za rok 2021 
ve výši 1 702 000 Kč; 

rozpočtové opatření č.  2/2022/ZMS – navýšení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na 
částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy o částku 21 000 Kč dle Zákona č. 
57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022; 

rozpočtové opatření č. 3/2022/ZMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské Zálesí, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČO 70287201, ve výši 1 192 000 Kč za účelem financování 
vlastního podílu na realizaci projektu „Předcházení vzniku odpadů na území vybraných obcí Zlínského 
kraje“; 

rozpočtové opatření č. 4/2022/ZMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské Zálesí, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČO 70287201, ve výši 537 000 Kč za účelem financování 
vlastního podílu na realizaci projektu „Separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí“; 
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rozpočtové opatření č.  5/2022/ZMS – poskytnutí návratné finanční výpomoci R – Ego, z.s., náměstí 
Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, IČ: 70885605, ve výši 350 000 Kč za účelem dočasného pokrytí 
nákladů na financování běžných výdajů související s poskytováním základních činností sociální služby 
s tím, že finanční prostředky R-Ego, z.s. vrátí do rozpočtu města ve lhůtě do 31.07.2022; 
 
rozpočtové opatření č. 6/2022/ZMS – akce „Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 
a II/495“ – navýšení rozpočtované částky o 520 000 Kč z důvodu menšího rozsahu prostavěnosti v roce 
2021 oproti původním předpokladům a realizace dodatečných prací. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, 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 

                                                                                                                                               
 

5.  Převod bytu č. 850/20 (C 2.2.) v domě čp. 850 ve Slavičíně 

Usnesení č. XXVI/5/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) odstoupení od smlouvy č. 20 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/20 (C 2.2.) v domě 
čp. 850 ve Slavičíně ze dne 16.10.2001 uzavřené mezi městem Slavičín a
 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/20 (C 2.2.) v domě čp. 850 
ve Slavičíně s , a to za podmínek, že: 

 
- převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č. 20 o 

budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 16.10.2001 uzavřené mezi městem Slavičín a 

 
- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi 

 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
 

6.  Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XXVI/6/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům: 
 

- na zateplení obvodového pláště domu včetně fasády a klempířských 
prací ve výši 30 000 Kč a na zřízení nebo výměnu topného systému ve stávajícím domě 
nevyžadující povolení stavebního úřadu ve výši 100 000 Kč, a to vše v rodinném domě č.p. 118, 
který je součástí pozemku parc. č. st. 182 v k. ú. Nevšová, se splatností 4 roky; 

- , na zřízení nebo výměnu topného systému ve stávajícím domě 
nevyžadující povolení stavebního úřadu ve výši 100 000 Kč v rodinném domě č.p. 148, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 238 v k. ú. Nevšová, se splatností 4 roky; 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html


 Výpis usnesení ZMS č. XXVI., 28. 04. 2022  4 / 6 

-  na zřízení nebo výměnu topného 
systému ve stávajícím domě nevyžadující povolení stavebního úřadu ve výši 50 000 Kč a na 
instalaci solárních panelů pro ohřev vody a vytápění a instalaci fotovoltaického systému ve výši 
50 000 Kč, a to vše v rodinném domě č.p. 129, který je součástí pozemku parc. č. st. 176 v k. ú. 
Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 4 roky; 

-  na výměnu oken ve výši 150 000 Kč 
a na rekonstrukci koupelny a WC s bezbariérovou úpravou ve výši 150 000 Kč, a to vše v 
rodinném domě č.p. 121, který je součástí pozemku parc. č. st. 188 v k. ú. Nevšová, 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 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Fond rozvoje bydlení umožňuje občanům za zvýhodněných podmínek financovat rekonstrukce 
obytných objektů – zejména rekonstrukce vnějších částí budov, bezbariérovost a vhodná energetická 
řešení. 
 
 
 

7.  Návrh na jmenování členů dozorčí rady RCK, a.s. 

Usnesení č. XXVI/7/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n a v r h u j e  

valné hromadě společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. se sídlem Divnice 179, 763 21 Slavičín, 
IČO 26933357, zvolit členem dozorčí rady této společnosti Moniku Hubíkovou, Radima Šuráně a Mgr. 
Zdeňka Rumplíka. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek); nehlasoval 1 
(Rumplík) 
 
 
 

8.  Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026 

Usnesení č. XXVI/8/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

dokument „Strategie Chytrý Slavičín 2022-2026“; 

z r u š u j e  

dokument „Program rozvoje města Slavičín 2016-2022“. 
 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se (Navrátil, Straka, Rumplík); nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, 
Zvonek) 
 
 
Anotace: Strategický dokument řešící rozvoj města na dalších pět let. Je výsledkem několikaleté 
přípravy hrazené z projektu Chytrý Slavičín, který byl podpořen z dotace OP Zaměstnanost.  
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9. Pivečkův lesopark: moravsko-slovenské umělecká křižovatka 

Usnesení č. XXVI/9/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

za účelem realizace malého projektu „Pivečkův lesopark: moravsko slovenská umělecká křižovatka“, 
číslo výzvy 10/FMP/11b, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 22 520 EUR na 
předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů 
malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Projekt revitalizující část Pivečkova lesoparku za účasti uměleckých škol z Česka a Slovenska.  
 
 
 

10. Odkup pozemku v k. ú. Divnice  

Usnesení č. XXVI/10/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemku parc. č. 1388/16 o výměře 188 m2 v katastrálním území Divnice od společnosti 
Insolvenční a správcovská v.o.s, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO 29314909, za 
kupní cenu 250 Kč/m2 a za podmínky, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Odkup pozemku pod místní komunikací v MČ Divnice.  
 
 

11. Nové mapování v k. ú. Divnice  

Usnesení č. XXVI/11/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

výsledky Obnovy katastrální operátu v k. ú. Divnice za pomocí tzv. nového mapování, které provedl 
Katastrální úřad pro Zlínský kraj – Katastrální pracoviště Valašské Klobouky v souladu s ustanovením 
§ 40 Zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, jehož cílem bylo vyhotovení nového souboru 
geodetických a popisných informací v elektronické podobě; 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Tomáše Chmelu, starostu města, podpisem mapových podkladů a soupisů nemovitostí – výsledků 
Obnovy katastrálního operátu v k. ú. Divnice. 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
Anotace: Krok vedoucí k akceptaci změn v katastrálního operátu na území MČ Divnice vyplývající z 
revize katastrálního operátu dle katastrálního zákona. 
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12. Směna části pozemků v k. ú. Slavičín –  

Usnesení č. XXVI/12/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r e v o k u j e  

usnesení č. XXI/4/2021 část b) ze dne 25. 8. 2021 ve věci směny části pozemků v k. ú. Slavičín s 
; 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v k. ú. Slavičín spočívající: 

• v prodeji části pozemku parc. č. 4471/4 nově označeného podle geometrického plánu č. 1989-
126/2021 ze dne 5. 12. 2021 jako pozemek parc. č. 4471/23 o výměře 152 m2, vlastník město 
Slavičín,  za kupní 
cenu 500 Kč/m2,  

• v nabytí pozemku parc. č. 92/5 o celkové výměře 253 m2, vlastník 
, městu Slavičín za kupní cenu 300 Kč/m2,  

za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a město Slavičín uhradí veškeré 
náklady spojené se směnou. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Pinďák, Zemčík, Zvonek) 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


