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1.  Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2023 

Usnesení č. III/1/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet města Slavičín na rok 2023 jako schodkový takto: 
příjmy běžného roku:   186 071 000 Kč 
výdaje běžného roku:   296 687 000 Kč 
saldo příjmů a výdajů: - 110 616 000 Kč 
s tím, že schodek bude krytý přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2023; 
 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku FC TVD Slavičín z.s., Školní 
881, Slavičín, IČO 49157345, ve výši 1 300 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem FC 
TVD Slavičín z.s.; 
 

d) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 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/2023/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Gymnáziem 
Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

e) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 Základní škole Slavičín – Vlára, 
Školní 403, Slavičín, IČ 70871540, ve výši 60 000 Kč za účelem: „podpory předplaveckého výcviku pro 
1. ročník a doškolovacího plaveckého výcviku pro 4. ročník“  
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Základní 
školou Slavičín – Vlára; 
 

f) poskytnutí individuální z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 Charitě Slavičín, Komenského 115, 
Slavičín, IČO 70435618, ve výši 700 000 Kč za účelem: „financování provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou 
Slavičín; 
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g) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku TJ Sokol Nevšová, z.s., 
Nevšová 84, Slavičín, IČO 18811159, ve výši 190 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti TJ 
Sokol Nevšová“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem TJ 
Sokol Nevšová, z.s.; 
 

h) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 společnosti Vzdělávací, sociální a 
kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČO 28269501, ve výši 
307 000 Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
KamPak? a Poradenského centra Zebra“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a společností 
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 
 

i) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku R-Ego, z.s., náměstí Mezi 
Šenky 19, Slavičín, IČO 70885605, ve výši 85 000 Kč za účelem: „financování nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem R-
EGO z.s.; 
 

j) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Rodinné a mateřské 
centrum Slavičín, z.s., Komenského 883, Slavičín, IČO 22835091, ve výši 233 000 Kč za účelem: 
„financování provozních nákladů rodinného a mateřského centra Slavičín“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem 
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.; 
 

k) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Sportovní kluby Slavičín, 
z.s., Školní 29, Slavičín, IČO 00544621, ve výši 670 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
sportovních klubů a provoz a údržba sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem 
Sportovní kluby Slavičín, z.s.; 
 

l) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Sportovní kluby Slavičín, 
z.s., Školní 29, Slavičín, IČO 00544621, ve výši 500 000 Kč za účelem: „financování výdajů na 
rekonstrukci schodiště sportovní haly ve Slavičíně (PD)“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem 
Sportovní kluby Slavičín, z.s.; 
 

m) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Výstavba kaple Slavičín-
Hrádek, z.s., Mladotické nábřeží 419, Slavičín, z.s., IČO 27052907, ve výši 300 000 Kč za účelem: 
„financování výdajů na hydroizolaci, tepelnou izolaci a instalaci podlahového topení“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem 
Výstavba kaple Slavičín-Hrádek, z.s.; 
 

n) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Kuželkářský klub Slavičín, 
z.s., Osvobození 237, Slavičín, IČO 22730583, ve výši 140 000 Kč za účelem: „financování výdajů na 
provoz sportovního zařízení“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem 
Kuželkářský klub Slavičín, z.s.; 
 

o) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 spolku Orel jednota Slavičín, p.s., 
Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČO: 62182170 ve výši 60 000 Kč za účelem: „financování výdajů na 
opravu hlavní chodby Orlovny“ 
a 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/13 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a spolkem Orel 
jednota Slavičín, p.s.; 
 

p) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 společnosti Vzdělávací, sociální a 
kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČO 28269501, ve výši 
530 000 Kč za účelem spolufinancování projektu: „Stavební úpravy nízkoprahového zařízení KamPak?“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/18 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a společností 
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 
 

q) poskytnutí účelové individuální z rozpočtu města Slavičín v roce 2023 Charitě Slavičín, Komenského 
115, Slavičín, IČO 70435618, ve výši 500 000 Kč za účelem: „spolufinancování vybudování zázemí pro 
ambulantní služby Charity Slavičín“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2023/19 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou 
Slavičín; 
 

r) střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2024-2025; 

s t a n o v u j e  

závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2023; 

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 11; proti 5 (Bonko, Dulík, Navrátil, Pinďák, Zvonek); zdržel se 2 (Jordán, Münster); 
nepřítomen 3 (Malaník, Sovová, Viceník) 
 
 
 

2.  Určení členů osadních výborů a volba předsedů 

Usnesení č. III/2/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

u r č u j e  

1. členem Osadního výboru Divnice: 
Josefa Bartošíka 
Ludmilu Jandíkovou 
Libora Malaníka 
Jaroslava Manu ml. 
Josefa Peška 
Štěpána Satina 
Radima Ševčíka 
Jaroslava Urbaníka 
Jakuba Zvoníčka 
 

2. členem Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze: 
Jakuba Častulu 
Vlastimila Častulu 
Janu Gottfriedovou 
Jiřího Havlína 
Jakuba Kosečka 
Jiřího Kotrabu 
Petra Polácha 
Evu Röderovou 
Martina Vincoura 
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3. členem Osadního výboru Nevšová: 
Janu Drgovou 
Pavla Hrbáčka 
Ladislava Hustáka 
Jarmilu Kovářovou 
Zuzanu Medvědovou 
Bronislava Münstera 
Bronislava Pláška 
Martina Procházku 
Naděždu Zemánkovou 

v o l í  

předsedou Osadního výboru Divnice Jaroslava Manu ml. 
předsedou Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze Jiřího Havlína 
předsedou Osadního výboru Nevšová Bronislava Münstera 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Sovová, Viceník) 
 
 
 

3. Schválení změny č. 2 ÚP Slavičín 

Usnesení č. III/3/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

k o n s t a t u j e  o v ě ř e n í  

ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Slavičín není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení 
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu; 

r o z h o d l o  

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy; 

v y d a l o  

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Slavičín; 

s o u h l a s i l o  

v souladu s ust. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje 
k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2022. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Sovová, Viceník) 
 
 
Anotace: Jedná se o finální odsouhlasení změny územního plánu č. 2. Změna ÚP města Slavičín č. 2 byla 
schválena zastupitelstvem dne 25.8.2021. 
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4. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. III/4/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 3071/12 o výměře 278 m2 v katastrálním území Nevšová na 
základě žádosti 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Sovová, Viceník) 
 
 
 

5. OZV – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o místním poplatku 
za odkládání KO z nemovité věcí 

Usnesení č. III/5/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
s účinností od 01.01.2023;  
 

b) Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci s účinností od 01.01.2023. 

 
 
Hlasování: pro 11; proti 3 (Dulík, Navrátil, Pinďák); zdržel se 3 (Bonko, Jordán, Münster); nepřítomen 
4 (Malaník, Sovová, Viceník, Zvonek)  
 
 
 

6. Pozemky pod budovami kompostárny – jednání se společností JOGA LUHAČOVICE 
s.r.o. 

Usnesení č. III/6/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

a) n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. st. 1395, parc. č. st. 1396, parc. č. st. 1397, parc. č. st. 
1398, parc. č. st. 1399, parc. č. st. 1400, parc. č. st. 1411/28, parc. č. 1411/33, parc. č. 1411/34, parc. č. 
1411/35, parc. č. 1411/38, parc. č. 1411/39, parc. č. 1411/40, parc. č. 1411/42, parc. č. 1411/43, parc. č. 
1411/44, parc. č. 1411/45, parc. č. 1411/92, parc. č. 1411/93, parc. č. 1411/94 a parc. č. 1411/95 o celkové 
výměře 11 048 m2 v katastrálním území Slavičín společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČO 60697628, 
se sídlem Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice za podmínky, že cena bude stanovena znaleckým 
posudkem vypracovaným Znaleckým a oceňovacím ústavem a společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 
by poskytla náhradu za užívání pozemků, a to za celé období od zániku nájemní smlouvy do dne uzavření 
kupní smlouvy; 

b) n e s o u h l a s í  

s vyvoláním jednání o koupi nemovitých věcí – budov tzv. Regionální kompostárny Slavičín v katastrálním 
území Slavičín, a to: 

- administrativní budovy čp. 905, která stojí na pozemku parc. č. st. 1400, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1397, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1396, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1395, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1399, 
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za podmínky, že cena bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným Znaleckým a oceňovacím 
ústavem, přičemž vůči kupní ceně by byla započtena náhrada za užívání pozemků města Slavičín, a to 
za celé období od zániku nájemní smlouvy do dne uzavření kupní smlouvy; 

c) n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. st. 1395, parc. č. st. 1396, parc. č. st. 1397, parc. č. st. 
1398, parc. č. st. 1399, parc. č. st. 1400, parc. č. st. 1411/28, parc. č. 1411/33, parc. č. 1411/34, parc. č. 
1411/35, parc. č. 1411/38, parc. č. 1411/39, parc. č. 1411/40, parc. č. 1411/42, parc. č. 1411/43, parc. č. 
1411/44, parc. č. 1411/45, parc. č. 1411/92, parc. č. 1411/93, parc. č. 1411/94 a parc. č. 1411/95 o celkové 
výměře 11 048 m2 v katastrálním území Slavičín třetí osobě, za podmínky, že třetí osoba odkoupí budovy, 
a to: 

- administrativní budovy čp. 905, která stojí na pozemku parc. č. st. 1400, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1397, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1396, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1395, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1399, 

které jsou ve vlastnictví společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., IČO 60697628, se sídlem 
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, přičemž společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., bude 
akceptovat zaplacení náhrady za užívání pozemků města Slavičín, a to za celé období od zániku nájemní 
smlouvy do dne uzavření kupní smlouvy. 

d) s o u h l a s í  

s vyvoláním jednání o koupi nemovitých věcí – budov tzv. Regionální kompostárny Slavičín v katastrálním 
území Slavičín, a to: 

- administrativní budovy čp. 905, která stojí na pozemku parc. č. st. 1400, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1397, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1396, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1395, 
- budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 1399, 

městem Slavičín od společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. za cena obvyklou, přičemž vůči kupní ceně 
by byla započtena náhrada za užívání pozemků města Slavičín, a to za celé období od zániku nájemní 
smlouvy do dne uzavření kupní smlouvy; 

u k l á d á  

místostarostce města Slavičín svolat toto jednání s vlastníkem dotčených nemovitých věcí, a to v termínu 
do 30. 06. 2023. 

 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 4 (Malaník, Sovová, Viceník, Zvonek) 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


