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1.  Kontrola plnění usnesení ZMS 

Usnesení č. III/1/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení. 
 
 
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

2.  Projednání variant řešení situace na skládce 

Usnesení č. III/2/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

u k l á d á  

výboru pro životní prostředí projednat studii variant řešení situace na skládce, a to co nejdříve po jejím 
předání ze strany vedení města. 

 

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

Anotace: Na počátku roku 2018 byla zadána studie variant rekultivace skládky Radašovy. Ta je nyní 
připravena k projednání v orgánech města.  
 
 

3.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. III/3/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) zápis z Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze č. 1 
b) zápis z Osadního výboru Nevšová č. 1, 2 
c) zápis z Osadního výboru Divnice č. 1 
d) zápis ze zasedání kulturní komise Zastupitelstva města Slavičín č. 1 
e) zápis ze zasedání sportovní komise Zastupitelstva města Slavičín č. 1, 2 
f) zápis ze zasedání výboru pro životní prostředí č. 1  

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

 

 

 VÝPIS USNESENÍ 
III. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 13. 3. 2019 
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Anotace: Výbory jsou poradními orgány ZMS, komise pak slouží jako poradní orgány RMS. 
 
 

4. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. III/4/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 1/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Krajské nemocnici T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 27661989, ve výši 20 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 2/2019/RMS – oprava klavírního křídla umístěného v obřadní síni MěÚ Slavičín 
z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu ve výši 160 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 3/2019/RMS – vrácení přeplatku ve výši 50 tis. Kč na základě Rozhodnutí Celního 
úřadu pro Jihomoravský kraj.  
 
rozpočtové opatření č. 4/2019/RMS – zimní údržba místních komunikací  
– navýšení rozpočtované částky o 800 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na zimní údržbu způsobených 
klimatickými podmínkami, zejména sněhovou kalamitou v měsíci lednu. 
 
rozpočtové opatření č. 5/2019/RMS – poskytnutí individuální dotace Tanečnímu spolku ELES, 
Cyrilometodějská 885, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 05721156, ve výši 5 tis. Kč za účelem uspořádání 
veřejné soutěže O Valašský Klobouk 2019. 
 
rozpočtové opatření č. 6/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 00499811, ve výši 2 tis. Kč.  
 
rozpočtové opatření č. 7/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Středisku Rané péče SPRP, p.s., 
pobočka Brno, Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ: 75094924, ve výši 2 tis. Kč. 

 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 7 (Dulík, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, Straka, Zvonek); 
nepřítomen 1 (Zemčík) 

 
 

Anotace: Rozpočtová opatření vycházejí z aktuálních rozpočtových změn. Jsou uvedena na webu města 
pod odkazem:  http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

 

5. Projekt „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve 
Slavičíně“ 

Usnesení č. III/5/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu „Most 
přátelství; Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu 

ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
Anotace: Projekt řeší na bázi přeshraniční spolupráce rekonstrukci mostu od koupaliště do zámeckého 
parku a související kulturní akce. 
 
 
 

6. Projekt „Společné poznání historie Slavičín – Nová Dubnica“ 

Usnesení č. III/6/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
„Společné poznání historie Slavičín – Nová Dubnica“ Základní školou Slavičín – Vlára, příspěvkovou 
organizací, jejímž zřizovatelem je město Slavičín 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu 

ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
 
Anotace: Cílem projektu je připravit se zapojením dětí a mládeže novou naučnou stezku a také pořídit 
související vybavení pro ZŠ Vlára. Vše na bázi přeshraniční spolupráce. 
 
 

7. Projekt „Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ 

Usnesení č. III/7/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
"Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice" 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu 

ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
 
Anotace: Předmětem projektu je navrhnout koncepční řešení revitalizace slavičínského a uhroveckého 
zámeckého parku. Koncepce bude využita jako podklad následných úprav. 

 
 

8. Projekt „Slavičín – československé kulturní léto“ 

Usnesení č. III/8/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  
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a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
"Slavičín – československé kulturní léto" 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu 

ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 

 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zemčík) 

 

Anotace: Přeshraniční projekt přináší dílčí rekonstrukci areálu letního kina a také spolufinancování 
vybraných letních kulturních akcí. 

 

9. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. III/9/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemků v katastrálním území Nevšová: 
- parc.č. 630/16 o výměře 256 m2, za kupní cenu 82 437,12 Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH,  
- parc.č. 630/19 o výměře 110 m2, za kupní cenu 34 326,60 Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH, 

 za podmínky úhrady nákladů, které 
s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 8 (Dulík, Goldbach, Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, Straka, 
Zvonek);  nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
 
Anotace: Předmětem prodeje jsou dva pozemky v Nevšové, přičemž cena byla stanovena po jednáních 
revizním znaleckým posudkem. Osadní výbor s prodejem vyslovil souhlas. 

 
 

10. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 4073/29 v k. ú Slavičín - 

Usnesení č. III/10/2019 

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 600 m2 v katastrálním území 
Slavičín na základě žádosti 
 
 
Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Viceník); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
 
Anotace: Zamítnutí prodeje pozemku ve Slavičíně bylo radou města doporučeno z důvodu jeho  
strategického umístění a možné budoucí potřebnosti. 
 
 

11. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín - 

Usnesení č. III/11/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  
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prodej části pozemku parc. č. 623/17 o výměře cca 13 m2 v katastrálním území Slavičín 
za kupní cenu 1.000 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba 

DPH, za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 

 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1(Ptáček); nepřítomen 1 (Zemčík)  

   

Anotace: Jedná se o pozemek přiléhající k podnikatelskému objektu. Výsledná cena odpovídá jeho 
plánovanému komerčnímu využití. 

  

12. Odkup pozemků v k.ú. Divnice -

Usnesení č. III/12/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemků parc.č. 2109/1 o výměře 257 m2, parc.č. 18/6 o výměře 310 m2, parc.č. 2107 o výměře 
454 m2 a parc.č. 18/2 o výměře 609 m2 od 

 za kupní cenu 250 Kč/m2. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 2 (Pinďák, Rumplík); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 
 
Anotace: Jde o pozemky převážně využívané jako místní komunikace v Divnicích. Nákupem dojde 
k vyřešení vleklého problému, který limituje rozvoj místní části Divnice. 
 
 

13. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Nevšová - 

Usnesení č. III/13/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č. 4335/9 o výměře 18 m2 v katastrálním území Nevšová 
 za kupní cenu 300 Kč/m2, 

k níž bude připočtena platná sazba DPH, za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 

 

Hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Rumplík); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 

Anotace: Jedná se o část pozemku bez reálného významu pro místní část Nevšovou. Osadní výbor 
s prodejem souhlasí. 

 

 

14. Žádost o odkup nebytového prostoru v domě čp. 817 ve Slavičíně –

Usnesení č. III/14/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej nebytového prostoru v domě čp. 817, jednotka 817/5, ve Slavičíně na základě 
žádosti  
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Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 5 (Luka, Navrátil, Pinďák, Rumplík, Viceník); nepřítomen 1 
(Zemčík) 
 
 
Anotace: Prostor bývalé kotelny v domě č. p. 817 má potenciál pro drobné podnikání. ZMS odprodej 
neschválilo. 
 
 

15. Územní plán Slavičín – zpráva o uplatňování územního plánu 

Usnesení č. III/15/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s o u h l a s í  

se zpracováním změny Územního plánu Slavičín, a to: 

a) na části pozemků parc. č. 4574, 4571, 4572, 4573, 4620 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy Z (plochy 
zemědělské), K (plochy krajinné zeleně) na plochu WT (vodní toky a plochy) č. 1 

b) na pozemku parc. č. st. 343/1, st.343/4, st. 343/3 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy V (plochy výroby 
a skladování) na plochu SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) žádost č. 2 

c) na pozemku parc. č. st. 172, st. 388, st. 387, parc. č 604/8, 604/26 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ze 
stávající plochy V (plochy výroby a skladování) na plochu O (plochy občanského vybavení) 

d) na pozemcích parc. č. 18/1 v  k.ú. Divnice ze stávající plochy O (plochy občanského vybavení) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního) 

 

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

 

 

Anotace: Jde o návrhy úprav územního plánu v místních částech Nevšová, Hrádek na Vlárské dráze a 
Divnice. Výslednou podobu ÚP stanoví pořizovatel. 
 

 

16. Odvolání předsedy kontrolního výboru 

Usnesení č. III/16/2019 
Zastupitelstvo města Slavičín 
 
u k l á d á   
 
členům Zastupitelstva města a členům kontrolního výboru účast na veřejném pracovním setkání, které se 
bude zabývat personálními otázkami kontrolního výboru a které proběhne do 13. 4. 2019. 
 

Hlasování: pro 12; proti 5 (Navrátil, Pinďák, Ptáček, Rumplík, Straka); zdržel se 3 (Dulík, Goldbach, 
Zvonek); nepřítomen 1 (Zemčík) 
 

 

Anotace: Jedná se o usnesení motivující ke smírnému jednání v otázkách personálií kontrolního výboru. 

 

 



 
Výpis usnesení ZMS č. III., 13. 3. 2019  7 / 7 
 

17. Otevírací doba – Tesco Stores ČR a.s. 

Usnesení č. III/17/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 
 

u k l á d á   
 
starostovi kontaktovat společnost Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 
10, IČ 45308314, za účelem apelování na změnu otevírací doby supermarketu Tesco ve Slavičíně 
denně od 7 do 21 hodin, tak jak byla do 28. 2. 2019. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

                     Mgr. Tomáš Chmela                                 Monika Hubíková                       
 starosta                                   místostarostka 
 


