město Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
z XXI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín,
konaného dne 24. února 2010

Usnesení č. XXI/1/2010

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Slavičín
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1886-10Z-P1
Usnesení č. XXI/2/2010

Zprávy o činnosti výborů ZM

Zastupitelstvo města Slavičín
bere na vědomí
-

písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle příloh č. 1887-10Z-P1- P3
písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1887-10Z-P4 a P5
písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle přílohy č. 1887-10Z-P6 a P7
písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1887-10Z-P8

Usnesení č. XXI/3/2010

Rozpočet města Slavičín na rok 2010

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozpočet města Slavičín
na rok 2010 jako schodkový:
příjmy běžného roku
111 263 tis. Kč
výdaje běžného roku
105 081 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů běžného roku
+ 6 182 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši 25 995 tis. Kč budou hrazeny z těchto zdrojů:
- kladné saldo příjmů a výdajů běžného roku 2010
6 182 tis. Kč
- zůstatek prostředků na účtech města z minulých let
530 tis. Kč
- přijetí úvěru v roce 2010
19 283 tis. Kč
b) poskytnutí dotace z rozpočtu města Charitě sv. Vojtěcha Slavičín ve výši 230 000,- Kč
na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných v rámci Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby a projektů Denní centrum maják a Domovinka a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1870-10Z-P2
c) poskytnutí dotace z rozpočtu města FC TVD Slavičín ve výši 600 000,- Kč na financování účasti
fotbalového oddílu v moravskoslezské lize a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Slavičín dle přílohy č. 1870-10Z-P3
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d) v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtový
výhled města Slavičín na období 2011 – 2013 dle přílohy č. 1870-10Z-P4
stanovuj e
závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2010 dle přílohy č. 1870-10Z-P1
svěřuje
Radě města Slavičín provádění rozpočtových změn přesunem finančních prostředků z rozpočtové
rezervy do výše max. 400 tis. Kč a k provádění rozpočtových změn přesunem finančních prostředků,
které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu a kdy změna nepřekročí 10 % schválených
závazných ukazatelů
ukládá
a) Radě města Slavičín povinnost informovat Zastupitelstvo města Slavičín o provedených
rozpočtových změnách na jeho nejbližším zasedání
b) ekonomickému odboru provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů neprodleně podrobný rozpis schváleného rozpočtu
Usnesení č. XXI/4/2010

Převod bytu č. C 3.4. v domě čp. 850 – Daniel Kafka, Monika
Suhajdová

Zastupitelstvo města Slavičín
odstupuje
od smlouvy č. 27 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. C 3.4. v domě čp. 850 ve Slavičíně
ze dne 23.2.2007 uzavřené mezi Bytovým družstvem Centrum Slavičín, městem Slavičín a Danielem
Kafkou to na základě žádosti Daniela Kafky
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. C 3.4. v domě čp. 850 ve Slavičíně
s Monikou Suhajdovou dle přílohy č. 1879-10Z-P6 a to za podmínek, že
- Monika Suhajdová převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č. 27
o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví ze dne 23.2.2007 uzavřené mezi Bytovým družstvem
Centrum Slavičín, městem Slavičín a Danielem Kafkou
- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi Danielem
Kafkou a Monikou Suhajdovou
Usnesení č. XXI/5/2010

Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Slavičín

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ: 48473626
na opravu střechy kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně, a to 30 m3 dřeva dle přílohy č. 1869-10Z-P1
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Usnesení č. XXI/6/2010

Návrh změny č. 8 územního plánu města Slavičín

Zastupitelstvo města Slavičín
konstatuje
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ověření, že návrh změny č. 8 územního plánu města
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
rozhodlo
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 dle přílohy č. 1880-10Z-P3
vydává
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. 8 územního plánu města Slavičín
Usnesení č. XXI/7/2010

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Nevšová – Mgr. Hana Kubicová,
Nevšová

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Nevšová následovně:
část pozemků parc.č. 2663/3 a 2665/2 o celkové výměře cca 70 m2, vlastník město Slavičín, za části
pozemků parc.č. PK 2644, PK 2637 a PK 2635 o celkové výměře cca 60 m2, vlastník Mgr. Hana
Kubicová, Nevšová, s tím, že nabyvatel větší výměry pozemků zaplatí za rozdíl ve směňovaných
výměrách částku 70 Kč/m2
Usnesení č. XXI/8/2010

Majetkoprávní vypořádání - Zlínský kraj

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
a) poskytnutí daru z vlastnictví města Slavičín do vlastnictví Zlínského kraje a to pozemků v k.ú.
Slavičín dle přílohy č. 1892-10Z-P1
b) přijetí daru z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Slavičín a to pozemků v k.ú. Slavičín
dle přílohy č. 1892-10Z-P2
Usnesení č. XXI/9/2010

Slavičín - cyklostezka Hrádek - směna pozemků

Zastupitelstvo města Slavičín
revokuje
bod č. 3 usnesení Zastupitelstva města Slavičín č. XIX/36/2009 ze dne 9.12.2009 o směně pozemků
v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze
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schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze následovně:
pozemek parc.č. 32/5 o výměře 476 m2, vlastník město Slavičín za pozemky parc.č. 1744/206,
1957/13, 1957/15, 1957/34, 2223 a části pozemků parc.č. 1744/202, 1744/266, 1744/268, 1744/292,
2254, 2257 o celkové výměře cca 470 m2, vlastník Josef Zemánek, Hrádek na Vlárské dráze, s tím, že
nabyvatel větší výměry doplatí za rozdíl ve směňovaných výměrách cenu 10 Kč/m2
Usnesení č. XXI/10/2010

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí - ÚZSVM

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 4453/8 v k. ú. Slavičín s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 1906-10Z-P1

Usnesení č. XXI/11/2010

Navýšení základního kapitálu obchodní společnosti BTH Slavičín,
spol. s r.o. a prodej movitého majetku – technologického zařízení
tepelných rozvodů v sídlišti Vlára

Zastupitelstvo města Slavičín
schvaluje
a) další peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o.,
IČ 25321358, Mladotické nábřeží 849, Slavičín, ve výši 266 000,- Kč
b) prodej movitého majetku technologického zařízení tepelných rozvodů kotelen K1 a K4 v sídlišti
Vlára společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. za kupní cenu 266 090,- Kč

................………………………
Ing. Jaroslav K o n č i c k ý
starosta

.......………………………..........
Ing. Pavel S t u d e n í k
místostarosta
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