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1.  Kontrola plnění usnesení ZMS 

Usnesení č. V/1/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) zápis z Osadního výboru Nevšová č. 5, 6 
b) zápis z Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze č. 2  
c) zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Slavičín č. 3 
d) zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Slavičín č. 1 

e) zápis ze zasedání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Slavičín č. 3 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva města. Jejich stanoviska jsou zpravidla 
doporučujícího charakteru. 
 
 

3. Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 
2018 

Usnesení č. V/3/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018  

s c h v a l u j e  

a) celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2018 „bez výhrad“ 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

V. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 27. 6. 2019 

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

2.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. V/2/2019 
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b) řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31. 12. 2018 dle předložených účetních výkazů.  
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 

 
 

Anotace: Jedná se o zákonnou povinnost a kompetenci zastupitelstva každoročně tyto dokumenty 
schvalovat. 
 
 

4. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci a žádost o poskytnutí individuální 
dotace - ZŠ Slavičín – Vlára (IROP) 

Usnesení č. V/4/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 2 469 817 Kč. Návratná finanční 
výpomoc je určena na předfinancování projektu IROP - „Vytvoření učebny technických řemesel a 
přírodopisu“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008147 a bude vrácena příspěvkovou 
organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. 12. 2019. 

 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Slavičín a 

ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540. 
 
c) poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 

Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 96 249 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu IROP – „Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu“. 

 
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín 

– Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Projektem dojde ke zřízení nových odborných učeben. Zastupitelstvo města schvaluje postup 
zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů získá město 
z evropského programu IROP. 
 
 

5. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci a žádost o poskytnutí individuální 
dotace - ZŠ Slavičín – Malé Pole (IROP) 

Usnesení č. V/5/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 1 062 155 Kč. 
Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování projektu IROP - „Modernizace jazykovo – 
počítačové učebny“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008099 a bude vrácena 
příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. 12. 2019. 

 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Slavičín a 

ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134. 
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c) poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 
21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 55 903 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu IROP – „Modernizace jazykovo – počítačové učebny“. 

 
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín 

– Malé Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134. 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Projektem dojde k modernizaci jazykovo – počítačové učebny. Zastupitelstvo města schvaluje 
postup zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů získá město 
z evropského programu IROP. 
 
 

6. Žádost o poskytnutí individuální dotace - ZŠ Slavičín – Vlára (RPO4-19 Podpora 
ekologických aktivit v kraji) 

Usnesení č. V/6/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 
Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 41 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu v rámci Programu RP04-19 – Podpora ekologických aktivit v kraji: „Učíme se prožitkem 
v zahradě Čtyř ročních období“. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín 
– Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 7087154. 

 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Projektem dojde k dovybavení školní zahrady při ZŠ Vlára. Zastupitelstvo města schvaluje 
postup zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů získá město 
z krajského dotačního titulu. 
 
 

7. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. V/7/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 2/2019/ZMS – zařazení nové položky do rozpočtu města z důvodu zaúčtování 
výdaje a současně přijmu daně z příjmů právnických osob za město Slavičín za rok 2018 ve výši 1 914 
tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 3/2019/ZMS – navýšení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na 
částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy o částku 17 tis. Kč dle Zákona č. 336/2018 
Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. 
 
rozpočtové opatření č. 4/2019/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 104 tis. Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce 
 
rozpočtové opatření č. 5/2019/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
150 tis. Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky požární 
ochrany kategorie JPO II. 
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rozpočtové opatření č. 6/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 96 tis. Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu IROP – „Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu“. 
 
rozpočtové opatření č. 7/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 56 tis. Kč za účelem 
dofinancování vlastního podílu při realizaci projektu IROP – „Modernizace jazykovo - počítačové 
učebny“. 
 
rozpočtové opatření č. 8/2019/ZMS – navýšení návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, o částku 63 tis. Kč za účelem 
předfinancování projektu IROP – „Modernizace jazykovo - počítačové učebny“. 
 
rozpočtové opatření č. 9/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 41 tis. Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu v rámci Programu RP 04-19–Podpora ekologických aktivit v kraji: 
„Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“. 
 
rozpočtové opatření č. 10/2019/ZMS – akce „Slavičín – stavební úpravy polikliniky - 4. NP“  
– zařazení nové investiční akce do rozpočtu města v částce 3 200 tis. Kč a současně zrušení původně 
schválených jmenovitých akcí „Poliklinika – chlazení vnitřních prostor“ v částce 2 500 tis. Kč a 
„Poliklinika – zateplení ploché střechy“ v částce 700 tis. Kč z důvodu přehodnocení priorit investic 
v rámci objektu polikliniky. 
 
rozpočtové opatření č. 11/2019/ZMS – akce „Oprava komunikace „Do Výmol“  
– navýšení rozpočtované částky o 550 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení.  
 
rozpočtové opatření č. 12/2019/ZMS – doplnění rozpočtové rezervy rady města o částku 1 883 tis. Kč 
mj. z důvodu předpokládaných vyšších cen získaných v rámci zadávacích řízení na realizaci 
schválených jmenovitých akcí průběžně hrazených z rozpočtu města. 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 15/2019/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve 
výši 465 tis. Kč a současně krytí vlastního podílu nad rámec dotace ve výši 89 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 16/2019/RMS – akce „Rekonstrukce zázemí Sokolovny“  
– navýšení rozpočtované částky o 50 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení. 
 
rozpočtové opatření č. 17/2019/RMS – akce „Oprava chodníku ul. Mladotická“ 
 – navýšení rozpočtované částky o 440 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení. 
 
rozpočtové opatření č. 18/2019/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 247 tis. 
Kč určené na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. 
 
rozpočtové opatření č. 19/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 
02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 2 tis. Kč. 
 
 
Hlasování: pro 15; proti 1 (Pinďák); zdržel se 2 (Navrátil, Rumplík); nepřítomen 3 (Malaník, 
Tománková, 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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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8. Prominutí pohledávek na nájemném městských bytů a souvisejících službách 

Usnesení č. V/8/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r o z h o d l o  

o prominutí pohledávky města Slavičín na nájemném městských bytů a souvisejících službách z důvodu 
nevymahatelnosti, a to: 
- Davidu Liškovi ve výši 46 743 Kč  
- Antonínu Bečicovi ve výši 29 267 Kč 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Zastupitelstvo města pohledávky promíjí výhradně zesnulým dlužníkům. 
 
 
 

9. Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků města Slavičín – 
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 

Usnesení č. V/9/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

zaslání Výzvy města Slavičín společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice, IČ: 60697628, k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města 
Slavičín bez právního důvodu. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Výzva je adresována společnosti, která bez platného právního titulu užívá pozemky města. 
 
 
 

10. Územní plán Slavičín - zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé 
období 2013-2019 

Usnesení č. V/10/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013-2019 včetně pokynů pro 
zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Slavičín dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e) a § 47 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Schválení usnesení představuje další krok přípravy změny územního plánu města Slavičín.  
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11. Komplexní pozemkové úpravy Nevšová - plán společných zařízení 

Usnesení č. V/11/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

v souladu s usnesením ZMS č. X/13/2016 ze dne 22. 6. 2016 úpravu priorit plánu společných zařízení 
v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Nevšová v tomto pořadí: 
1. Suchá nádrž RN 001 a cesta C 10 
2. Suchá nádrž 4 
3. Cesta C 6 
4. Cesty C 3, C 13 a C 14 
5. Cesta C 2 

6. Cesta C 4 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Návrh revize prioritizace realizace společných zařízení (zejména poldr a polní cesta) je 
schvalován na žádost Osadního výboru Nevšová, a to zejména z důvodu změny společenského zájmu 
v oblasti naplňování cílů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nevšová. 
 
 
 

12. Žádost o odkup části pozemků v k. ú. Hrádek - Minichovi, Hrádek 

Usnesení č. V/12/2019 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemků parc. č. 2680 a 2579 o celkové výměře 5 m2 v katastrálním území Hrádek na 
Vlárské dráze manželům Richardu a Zdeňce Minichovým, Hrádecká 15, 763 21 Slavičín, za kupní cenu 
1.000,- Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Malaník, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Jedná se o odstranění drobného nesouladu pozemkového vlastnictví uvedených osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


