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1.  Rozpočtová opatření 

Usnesení č. II/1/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 23/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 123 tis. Kč na podporu 
vybraných činností JSDH. 

rozpočtové opatření č. 24/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 34 tis. Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů. 

rozpočtové opatření č. 25/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 tis. Kč na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. 

rozpočtové opatření č. 26/2018/ZMS – příjmy z úhrad obce Lipová ve výši 10 tis. Kč na zajištění požární 
ochrany. 

rozpočtové opatření č. 27/2018/ZMS – příjmy z úhrad městyse Pozlovice ve výši 9  tis. Kč za výkon 
přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích. 

rozpočtové opatření č.28/2018/ZMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské Zálesí, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ : 70287201, ve výši 95 tis. Kč za účelem realizace projektu OPŽP 
„Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí“. 
 
rozpočtové opatření č. 29/2018/ZMS – opravy a údržba místních komunikací (chodníků) 
– navýšení rozpočtované částky o 350 tis. Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu. 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 33/2018/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu MŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvkové organizaci, Dlouhá 470, 763 31 Slavičín, IČ 
70871531, ve výši 625 tis. Kč na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 
rozpočtové opatření č. 34/2018/RMS – akce „Slavičín – dopravní automobil JPO V Nevšová“ – přijetí 
účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 450 tis. Kč a z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300 
tis. Kč za účelem pořízení dopravního automobilu pro JPO V Nevšová. Celkové pořizovací náklady činí 
1 319 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 35/2018/RMS – akce „MŠ Dlouhá – výměna oken a zateplení fasády“ – navýšení 
rozpočtované částky o 30 tis. Kč z důvodu realizace dodatečných prací. 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
II. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 19. 12. 2018 

 
 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín. 
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rozpočtové opatření č. 36/2018/RMS – navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z činností 
v oblasti lesního hospodářství ve výši 700 tis. Kč z důvodu rozsáhlejší těžby dřeva oproti původním 
předpokladům (větrná a kůrovcová kalamita). 
 
rozpočtové opatření č. 37/2018/RMS – navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z činností 
v oblasti nebytového hospodářství ve výši 690 tis. Kč z důvodu převodu prostor RCK a.s. do správy BTH 
Slavičín, spol. s r.o.  
 
rozpočtové opatření č. 38/2018/RMS – účelová dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Slavičín 
– stavební úpravy požární zbrojnice v Nevšové“ ve výši 179 tis. Kč. Celkové náklady na projekt činí 271 tis. 
Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 92 tis. Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy na 
dofinancování projektů v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 39/2018/RMS – koupaliště – provozní výdaje  
– navýšení rozpočtované částky o 370 tis. Kč z důvodu pokrytí dodatečných nákladů souvisejících 
s provozem koupaliště. 
 
rozpočtové opatření č. 40/2018/RMS – opravy a údržba dopravního značení  
– navýšení rozpočtované částky o 40 tis. Kč z důvodu vyšší četnosti oprav a potřeby výměny nebo doplnění 
dopravního značení. 
 
rozpočtové opatření č. 41/2018/RMS – akce „Stavební úpravy MěN Slavičín – 2. etapa“  
– navýšení rozpočtované částky o 135 tis. Kč z důvodu vyšší skutečné realizační ceny zjištěné v rámci 
zadávacího řízení a dále nutnosti zajištění zpoplatněného vytýčení podzemního vedení inženýrských sítí, 
sjednání technického dozoru investora a zajištění náhradní výsadby za pokácené stromy. 
 
rozpočtové opatření č. 42/2018/RMS – účelová dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Slavičín 
– kamenný kříž nad kaplí v Nevšové“ ve výši 21 tis. Kč. Celkové náklady na projekt činí 35 tis. Kč. Vlastní 
podíl finančních prostředků ve výši 14 tis. Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy na dofinancování projektů 
v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 43/2018/RMS – akce „Nevšová – revitalizace – střed obce – 2. etapa“ – navýšení 
rozpočtované částky o 350 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací. 
 
rozpočtové opatření č. 44/2018/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu MŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČ 
70983895, ve výši 527 tis. Kč na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 
rozpočtové opatření č. 45/2018/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ 70871540, 
ve výši 491 tis. Kč na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 
rozpočtové opatření č. 46/2018/RMS – akce „Divnice – oprava chodníku“  
– navýšení rozpočtované částky o 232 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení. 
 
rozpočtové opatření č. 47/2018/RMS – účelová investiční dotace ze Zlínského kraje na realizaci projektu 
„Slavičín – bezpečné město III.“ ve výši 80 tis. Kč. Celkové náklady na projekt činí 271 tis. Kč. Vlastní podíl 
finančních prostředků ve výši 191 tis. Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy na dofinancování projektů 
v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 48/2018/RMS – akce „Slavičín – kaple Nevšová – oprava schodiště“  
– navýšení rozpočtované částky o 73 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací. 
 
rozpočtové opatření č. 49/2018/RMS - přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 
419 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 50/2018/RMS – akce „Hrádek – parkoviště u BD čp. 207 - 208“  
– navýšení rozpočtované částky o 30 tis. Kč z důvodu pokrytí dodatečných výdajů spojených s pořízením 
geometrického plánu, projektové dokumentace a vytýčením inženýrských sítí. 
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rozpočtové opatření č. 51/2018/RMS - akce „DDM – úpravy venkovních prostor“  
– přijetí finančních prostředku z fondu investic DDM Slavičín ve výši 331 tis. Kč za účelem dofinancování 
akce  

rozpočtové opatření č. 52/2018/RMS – akce „Nevšová – úprava odvodňovacího žlabu“ – nová akce 
zařazená do rozpočtu města v částce 130 tis. Kč. 

rozpočtové opatření č. 53/2018/RMS – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci 
projektu „Slavičín – výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze“ ve výši 245 tis. Kč. Celkové 
náklady na projekt činí v roce 2018 částku 270 tis. Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč 
bude hrazen z rozpočtové rezervy na dofinancování projektů v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 54/2018/RMS – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 375 tis. 
Kč na zajištění výdajů vzniklých městu Slavičín v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky a zastupitelstev obcí. 
 
rozpočtové opatření č. 55/2018/RMS – volba prezidenta ČR – mzdové a věcné výdaje 
– navýšení rozpočtované částky o 49 tis. Kč přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy rady 
města. 
 
rozpočtové opatření č. 56/2018/RMS – svoz a likvidace odpadů (kontejnery, koše)  
– navýšení rozpočtované částky o 127 tis. Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci 
stávajícího rozpočtu 
 
rozpočtové opatření č. 57/2018/RMS – pohřebnictví - provoz a správa hřbitova  
– navýšení rozpočtované částky o 103 tis. Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci 
stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 58/2018/RMS – komunální služby – provoz veřejných WC  
– navýšení rozpočtované částky o 48 tis. Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci 
stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 59/2018/RMS – akce „Oprava chodníků Mladotická“  
– navýšení rozpočtované částky o 145 tis. Kč přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy rady 
města. 
 
rozpočtové opatření č.60/2018/RMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské Zálesí, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ : 70287201, ve výši 35 tis. Kč za účelem realizace projektu OPŽP 
„Doplnění systému separace odpadů do obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí“. 
 
rozpočtové opatření č. 61/2018/RMS – koupaliště – provozní výdaje – vstupné  
- navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z provozu koupaliště ve výši 50 tis. Kč.  
 
rozpočtové opatření č. 62/2018/RMS – poskytnutí peněžního daru Azylovému domu Elim Vsetín o.p.s., 
Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 01955144, ve výši 2 tis. Kč. 

rozpočtové opatření č. 63/2018/RMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 134 tis. Kč na 
zpracování lesního hospodářského plánu 

rozpočtové opatření č. 64/2018/RMS – Zastupitelstvo města Slavičín – osobní výdaje 
 – navýšení rozpočtované částky o 586 tis. Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci 
stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 65/2018/RMS – akce „Rekonstrukce obřadní síně“  
– navýšení rozpočtované částky o 125 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací. 

 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

Anotace: 

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: http://www.mesto-
slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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2.  Návrh rozpočtu města 

Usnesení č. II/2/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 
s ch 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 2019 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:            124 338 tis. Kč                                      
výdaje běžného roku:            130 908 tis. Kč                                     
saldo příjmů a výdajů:          -    6 570 tis. Kč 
 
s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 FC TVD Slavičín z.s., Školní 881, 
Slavičín, IČ 49157345, ve výši 700.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti fotbalového klubu“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a FC TVD Slavičín 
z.s.; 

 
c) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Charitě Slavičín, Komenského 115, 

Slavičín, IČ 70435618, ve výši 500.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Charitou 
Slavičín; 

 
d) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu 

středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 28269501, ve výši 150.000,-Kč 
za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KamPak?“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Vzdělávacím, 
sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 

 
e) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům Slavičín, z.s., Školní 

29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 90.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů sportovní haly 
ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, z.s.; 

 
f) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům Slavičín, z.s., Školní 

29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 150.000,-Kč za účelem: „údržba a rekonstrukce části sportovní haly“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, z.s.; 
 

g) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům Slavičín, z.s., Školní 
29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 40.000,-Kč za účelem: „vybavení sportovní haly SK Slavičín – nákup 
sportovního vybavení, cvičebních pomůcek a nářadí“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními 
kluby Slavičín, z.s.; 

 
h) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 ZŠ Slavičín - Vlára ve výši 30.000,-Kč za 

účelem: „podpora předplaveckého výcviku pro 1. ročník a doškolovacího výcviku pro 4. ročník“ 
a 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín - 
Vlára; 
 

i) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Gymnáziu Jana Pivečky a Střední 
odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČ 46276327, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „podpory 
výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Gymnáziem 
Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

j) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
Hrádek na Vlárské dráze, Nádražní 113, Hrádek na Vlárské dráze, Slavičín, IČ 65792459, ve výši 60.000,-
Kč za účelem: „výměny oken na výletišti“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH ČMS – 
Sborem dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze; 
 

k) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Římskokatolické farnosti Slavičín, 
Komenského 4, Slavičín, IČ 48473626, ve výši 300.000,-Kč za účelem: „nasvícení exteriéru kostela sv. 
Vojtěcha a sv. Cecilie ve Slavičíně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Římskokatolickou farností Slavičín; 
 

l) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 TJ Sokol Nevšová, z.s., Nevšová 84, 
Slavičín, IČ 18811159, ve výši 110.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a TJ Sokol 
Nevšová, z.s.; 
 

m) poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Orel Jednota Slavičín, z.s.,, Osvobození 
248, Slavičín, IČ 62182170, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „obnova sociálního zařízení na Orlovně“ 
a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Orel Jednota 
Slavičín p.s.; 
 

n) střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2020-2021  
 

 
s t a n o v u j e 
 

závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2019 
 

a 
 

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 8 (Dulík, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, Straka, Zemčík, Zvonek); zdržel se 
1 (Goldbach); nepřítomen 0 

 
 

3. Smlouva o koupi Bytového družstva Centrum Slavičín 

Usnesení č. II/3/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 

d e l e g u j e 
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podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Mgr. Boženu Filákovou, jako zástupce města Slavičín na členské schůze Bytového družstva Centrum 
Slavičín, IČ: 262 19 395. 
 

s ch v a l u j e  
 

podle ustanovení § 85 písm. a) zákona o obcích uzavření smlouvy o koupi závodu s Bytovým družstvem 
Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395. 
 

s ch v a l u j e  
 

podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona obcích s účinností od 1. 1. 2019 zrušení Bytového družstva 
Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395, s likvidací, přičemž po dobu likvidace bude družstvo užívat svoji 
dosavadní firmu s dovětkem „v likvidaci“. 
 

n a v r h u j e  
 

podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích členské schůzi Bytového družstva Centrum 
Slavičín, IČ: 262 19 395, jmenovat likvidátorem družstva Mgr. Boženu Filákovou. 
 

u k l á d á 
 

zástupci města Slavičín hlasovat na členské schůzi Bytového družstva Centrum Slavičín,  
IČ: 262 19 395, pro schválení prodeje závodu tohoto družstva, pro zrušení tohoto družstva s likvidací a pro 
jmenování navrženého likvidátora. 
 
 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 2 (Rumplík, Pinďák); nepřítomen 0 
 

4. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. II/4/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s ch v a l u j e 
 

a) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 
v roce 2019“  

     a 
b) uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2019“  

 
c) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 2019“  
 a 
d) uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora rozvoje kultury v roce 2019“  

 
e) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

v roce 2019“  
 a 
f) uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2019“  

 
g) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

v roce 2019“ 
 a 
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h) uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačním 
programem „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019“ 

 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

5. Volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města Slavičín 

Usnesení č. II/5/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 
v o l í  

1. do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Viceníka 
do funkce člena kontrolního výboru: 

- Ing. Jana Častulíka 
- Lenku Častulíkovou 
- Ing. Lubomíra Floreše 
- Ing. Ph.D. Tomáše Dulíka 
- Vladimíra Hubíka 
- Vladimíra Koudelu 
- Jaroslava Manu  
- Jaroslava Saňáka 

 
2. do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Boženu Filákovou 

do funkce člena finančního výboru: 

- Miroslava Bartoše 
- Bc. Jakuba Durďáka 
- Tomáše Heczka 
- Ing. Jana Jordána 
- Adama Koudelu 
- PaedDr. Bronislavu Králíkovou 
- Miroslava Kuju 
- Mgr. Radomíra Zemánka 

 
3. do funkce předsedy výboru pro životní prostředí Mgr. Bc. Vojtěcha Straku 

do funkce člena výboru pro životní prostředí:  

- Ing. Františka Fojtíka 
- Ing. Vojtěcha Malíka 
- Ing. Miroslava Nováka 
- Ing. Martinu Slámečkovou 
- Ing. Pavla Studeníka 
- Radka Studenku 
- Jakuba Urbana 
- Martina Žáka 

j m e n u j e  

- tajemníkem kontrolního výboru Martinu Petríkovou 
- tajemníkem finančního výboru Ing. Petra Lysáčka 
- tajemníkem výboru pro životní prostředí Ing. Radku Hořákovou.  

 

Hlasování: pro 12; proti 6 (Dulík, Goldbach, Navrátil, Pinďák, Rumplík, Zvonek); zdržel se 3 (Ptáček, 
Straka, Zemčík); nepřítomen 0 
 

6. Určení členů a volba předsedů osadních výborů 

Usnesení č. II/6/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 
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u r č u j e  

1. členem Osadního výboru Divnice  
Ing. Štěpána Satina 
Libora Malaníka 
Josefa Bartošíka 
Ing. Josefa Zvoníčka 
Jaroslava Manu 
Mgr. Liboši Jágrovou 
Romana Dostála 
Radima Ševčíka 
Josefa Peška 

 
2. členem Osadního výboru Hrádek na Vl. dráze  

Jiřího Havlína 
Vlastimila Častulu 
Josefa Pokorného 
Evu Roderovou 
Jiřího Kotrabu ml. 
Jakuba Častulu 
Bronislava Fojtíka 
Ing. Jakuba Kosečka 
Martina Vincoura 

 

3. členem Osadního výboru Nevšová  
Ing. Martina Kováře 
Bronislava Münstera 
Zuzanu Medvědovou 
Mgr. Naděždu Zemánkovou 
PhDr. Františka Anderse 
Josefa Münstera 
MVDr. Marka Sedláčka 
Janu Drgovou 
Ladislava Hustáka 
 

v o l í   

předsedou Osadního výboru Divnice Jaroslava Manu 
předsedou Osadního výboru Hrádek na Vl. dráze Jiřího Havlína 
předsedou Osadního výboru Nevšová Bronislava Münstera 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

7. Delegovaní zástupci města Slavičín v kolektivních orgánech subjektů s účastí                       
města 

Usnesení č. II/7/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

d e l e g u j e  

na volební období 2018-2022 
1. Mgr. Tomáše Chmelu a Moniku Hubíkovou jako zástupce města na 

- valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
- valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
- valné hromady Mikroregionu Luhačovské Zálesí 
- zastupování na plénu společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. 
- valné hromady Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí 
- valná shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy 

 
2. Moniku Hubíkovou a Mgr. Tomáše Chmelu jako zástupce města na 
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- valné hromady společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. 
 
3. Mgr. Tomáše Chmelu jako zástupce města na 

- valné hromady společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 0 
 
 

8. Schválení určeného zastupitele pro pořizování územního plánu města 

Usnesení č. II/8/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

u r č u j e  

Mgr. Tomáše Chmelu zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města 
Slavičín a jeho změn pro volební období 2018 – 2022. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Pinďák); nepřítomen 0 

 

9. Odměňování členů zastupitelstva města, komisí rady a předsedů OV 

Usnesení č. II/9/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s účinností od 01.01.2019 
 

s t a n o v u j e  

v souladu s nařízením vlády č. 18/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Slavičín 
za výkon funkce: 
a) člena zastupitelstva 1200 Kč 
b) člena rady 4500 Kč 
c) předsedy výboru zastupitelstva 2000 Kč 
d) předsedy komise rady 2000 Kč 
V případě nástupu náhradníka za člena zastupitelstva města bude odměna poskytnuta ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva města, jehož se zúčastnil. 
Odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města bude 
poskytována ode dne zvolení do této funkce. 
 

r o z h o d l o  

o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Slavičín v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, za výkon funkce: 
a) předsedy osadního výboru 4500 Kč 
b) předsedy komise rady 2000 Kč 
 

p o s k y t u j e  

v souladu s ustanovením § 80 zákona o obcích z rozpočtu města nebo jeho peněžního fondu (Fond 
zaměstnavatele) další plnění členům zastupitelstva města, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši 
jako zaměstnancům města takto: 
a) pro členy zastupitelstva města: 

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostku nebo 
člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství, 
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2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním města 
na veřejných občanských obřadech, 

3. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva, 
b) příspěvek pro uvolněné členy zastupitelstva v souladu s Fondem zaměstnavatele na: 

1. stravování, 
2. penzijní připojištění se státním příspěvkem,  
3. věcné nebo finanční dary, 
4. podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, 
5. rekreaci. 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dalšího plnění podle odst. a) zejména formu, výši a termíny poskytování 
příspěvků, podmínky pro krácení příspěvků stanoví Rada města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 14; proti 3 (Navrátil, Pinďák, Straka); zdržel se 4 (Dulík, Ptáček, Rumplík, Zvonek), 
nepřítomen 0 
 
 

10. Přistoupení města Slavičín do Sdružení místních samospráv ČR 

Usnesení č. II/10/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

v souladu s ustanovením § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky přistoupení města Slavičín do Sdružení 
místních samospráv České republiky, IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín. 
 
 
Hlasování: pro 17; proti 0; zdržel se 4 (Navrátil, Pinďák, Rumplík, Straka); nepřítomen 0 
 
 

11. Směna pozemků v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. II/11/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků v katastrálním území Slavičín následovně: 
převod pozemku parc.č. 1745 o výměře 80 m2, vlastník město Slavičín,

 za kupní cenu 17.994,40 Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH,  
převod pozemků parc.č. 4452/12, 4452/21 a 4452/31 o celkové výměře 84 m2, 

 městu Slavičín, za kupní cenu 18.318,70 Kč, k níž bude připočtena platná 
sazba DPH, 
a to bez finančního vyrovnání, s tím že náklady spojené se směnou budou uhrazeny oběma stranami 
rovným dílem. 

 

Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 0  

 

  

12. Žádost o odkup pozemků -

Usnesení č. II/12/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1049/10 o výměře 291 m2 v katastrálním území Slavičín na 
základě žádosti 
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Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

13. Žádost o odkup pozemků -

Usnesení č. II/13/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 4073/29 o výměře cca 850 m2 v katastrálním území  

Slavičín na základě žádosti 

 

Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

14. Nabídka k majetkoprávnímu vypořádání pozemků - Vojenské lesy a statky ČR 

Usnesení č. II/14/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 1077/11, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/9, 1078/1, 1078/3, 
1078/5, 2093/1, 2093/1, 2093/7, 2093/10, 2093/11, 2093/7, 2093/9 a parc. č. st. 359/2, všechny 
v katastrálním území Divnice na základě nabídky Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 

 
 

Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

15. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. II/15/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 3001/2 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území 
Slavičín na základě žádosti 

 

Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Goldbach); nepřítomen 0 

 

16. Projekt “KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“ 

Usnesení č. II/16/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín s Mikroregionem 
Luhačovské Zálesí, se sídlem Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ 70287201, za účelem realizace 
projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ“. 

 

Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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17. Vyřazení nepotřebného majetku 

Usnesení č. II/17/2018 

 Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 

EKG HP 1771 (inv.č. 81386) ve správě Městské nemocnice Slavičín. 

 

Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

18. Žádost o uzavření smlouvy o výstavbě - 

Usnesení č. II/18/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výstavbě mezi městem Slavičín, Bytovým družstvem Centrum Slavičín a 

 

Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Pinďák); nepřítomen 0 

 

19. Schválení podání žádosti o dotaci - Slavičín - úprava dopravního značení a                    
obnova místní komunikace Mezi Šenky 

Usnesení č. II/19/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram – Podpora obnovy 
místních komunikací na akci Slavičín – úprava dopravního řešení a obnova MK ul. Mezi Šenky. 

 

Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 0 
 

 

20.  Územní plán Slavičín – zpráva o uplatňování územního plánu 

Usnesení č. II/20/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s o u h l a s í  

se zpracováním změny územního plánu Slavičín: 

1) na části pozemků p.č. 4096/1, 4095/1 a 4083/15 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy 
zemědělské) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) č. 1 

2) na pozemku p.č.  664/14 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy V (plochy výroby a skladování) na plochu 
BI (plochy bydlení individuálního) žádost č. 2 

3) na pozemku p.č. 243/2 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního)žádost č. 5 

4) na pozemcích v k.ú. Slavičín v lokalitě ZTV Malé Pole žádost č. 6 
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5) na pozemcích v k.ú. Divnice v trase bývalé železniční vlečky 

 

Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 

 

 

 

 

 

..............................................                    .............................................. 

                     Mgr. Tomáš Chmela                                 Monika Hubíková                       
 starosta                                   místostarostka 
 


