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Zastupitelstvo města Slavičín 

 
 
 

1.  Žádost o poskytnutí individuální dotace - ZŠ Slavičín – Vlára (MaSo5-20 Podpora 
vybavení dílen v základních školách) 

Usnesení č. XIV/1/2020 

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 60 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu v rámci Programu Zlínského kraje MaS05 – Podpora vybavení dílen v základních školách: 
„Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“; 

 
b) 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 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
 

2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. XIV/2/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 10/2020/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín-Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 60 000 Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu v rámci Programu MaS05-20 – Podpora vybavení dílen v 
základních školách: „Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“; 
 

rozpočtové opatření č. 11/2020/ZMS – doplnění rozpočtové rezervy rady města o částku ve výši 
500 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 12/2020/ZMS – veřejná zeleň a prostranství – navýšení rozpočtované částky 
o 605 000 Kč přesunem finančních prostředků určených v rozpočtu ke krytí výdajů na zimní údržbu; 
 
rozpočtové opatření č. 13/2020/ZMS – čištění a úklid místních komunikací – navýšení rozpočtované 
částky o 194 000 Kč přesunem finančních prostředků určených v rozpočtu ke krytí výdajů na provoz 
veřejného osvětlení a zimní údržbu; 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

XIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 21. 10. 2020 

 
 
 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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rozpočtové opatření č. 14/2020/ZMS – daň z příjmů fyzických osob placená plátci – ponížení 
rozpočtovaných příjmů v důsledku negativních dopadů nouzového stavu a vládou přijatých opatření 
v souvislosti s onemocněním COVID – 19 o částku 3 000 000 Kč přesunem finančních prostředků 
určených v rozpočtu ke krytí výdajů na akci „Hrádek na Vlárské dráze-úprava křižovatky silnic II/493 a 
II/495“ – akce původně rozpočtovaná na částku 3 000 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 

rozpočtové opatření č. 15/2020/ZMS – „kompenzační bonus“ – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu 
Ministerstva financí ve výši 7 982 000 Kč. Tzv. „kompenzační bonus“ dokrývá rozpočtový výpadek 
příjmů ze sdílených daní způsobený negativním dopadem nouzového stavu a vládou přijatých opatření 
v souvislosti s onemocněním COVID-19 (ponížení rozpočtovaných příjmů z daně z příjmů právnických 
osob o 4 000 000 Kč, daně z přidané hodnoty o 3 600 000 Kč a daně z příjmů fyzických osob placené 
poplatníky o 382 000 Kč); 
rozpočtové opatření č. 16/2020/ZMS – „Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 3 600 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 
rozpočtové opatření č. 17/2020/ZMS – „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 4 500 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 
rozpočtové opatření č. 18/2020/ZMS – „Stavební úpravy obchodního domu - 1.etapa“ 
 – akce původně rozpočtovaná na částku 4 000 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 
rozpočtové opatření č. 19/2020/ZMS – „Výměna podlahové krytiny v městské knihovně“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 150 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 
rozpočtové opatření č. 20/2020/ZMS – „Altánek u DPS Hrádek“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 200 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
 
Hlasování: pro 11; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, 
Goldbach, Hubíková, Milička, Navrátil, 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 
 
 
 
 
 

3. Statut Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XIV/3/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

Statut Fondu rozvoje bydlení č. ST/1-1/2020. 
 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Město Slavičín má zřízen Fond rozvoje bydlení, který slouží k podpoře oprav a modernizací 
vlastníkům (fyzickým osobám, právnickým osobám i městu Slavičín) bytů, bytových domů a rodinných 
domů na území města Slavičín formou poskytnutí zápůjček. Předmětem aktualizace Statutu FRB je 
změna v titulech těchto zápůjček, výši úroku a omezení celkové možné částky, kterou lze poskytnout v 
jednom výběrovém řízení na jednu nemovitost. 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html


Výpis usnesení ZMS č. XIV., 21. 10. 2020  3 / 5 

4. Vyhlášení dotačních programů na rok 2021 

Usnesení č. XIV/4/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

Obecná pravidla pro poskytování dotací města Slavičín; 

v y h l a š u j e  

dotační programy na rok 2021, a to: 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2021“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021“  
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021“. 

 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Každoroční vyhlášení dotačních programů na podporu vybraných oblastí společenského 
života formou poskytnutí programových dotací v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací 
města Slavičín. 
 
 
 

5. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků – ÚZSVM 

Usnesení č. XIV/5/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

r e v o k u j e  

usnesení č. X/6/2020 ze dne 27. 5. 2020 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. UZSVM/BZL/1356/2020-BZLM k pozemku parc. č. 

2131 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČ 69797111; 

s c h v a l u j e  

a) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č.j. UZSVM/BZL/4204/2020-BZLM k pozemku parc. č. 2131 v k. ú. Hrádek na Vlárské 

dráze mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111.; 

 
b) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č.j. UZSVM/BZL/3646/2020-BZLM k pozemku parc. č. 4496/1 v k. ú. Slavičín mezi 

městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111. 

 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Formální úprava již dříve schváleného usnesení vyvolaná ze strany ÚZSVM. 
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6. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. XIV/6/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to kompaktoru KTO 150 (inv.č. 102467). 
 
 
Hlasování: pro 11; proti 0; zdržel se 1 (Straka); nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, 
Goldbach, Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Kompaktor o stáří 24 let je v neprovozuschopném stavu, dislokován v tělese skládky 
Radašovy. 
 
 
 

7. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Hrádek na Vl. dráze – 

Usnesení č. XIV/7/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc. č. 2625 o výměře 47 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze
 za kupní cenu 300 Kč/m2. 

 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatelka má pozemek zaplocený a užívá ho.  
 
 
 

8. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Hrádek na Vl. dráze –

Usnesení č. XIV/8/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 161/12 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území 
Hrádek na Vlárské dráze, na základě žádosti
 
 
Hlasování: pro 11; proti 0; zdržel se 1 (Zemčík); nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, 
Goldbach, Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
Anotace: Prodej části pozemku není doporučován především z důvodu zúžení příjezdové cesty.  
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9. Odkup pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. XIV/9/2020 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) odkup pozemku parc. č. 4463/11 o výměře 52 m2 v katastrálním území Slavičín od společnosti ABM 
HRÁDEK, s.r.o., IČ 48909289, Divnická 157, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, za kupní 
cenu 100 Kč/m2. 

 
b) odkup pozemku parc. č. 4463/12 o výměře 55 m2 v katastrálním území Slavičín od spoluvlastníků 

ABM HRÁDEK, s.r.o., IČ 48909289, Divnická 157, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín id. ½, 
id. 1/8,  

id. 1/8 a
id. ¼ , za kupní cenu 100 Kč/m2. 

 
c) odkup pozemku parc. č. 4463/13 o výměře 59 m2 v katastrálním území Slavičín od

 za kupní cenu 100 Kč/m2. 
 

d) odkup pozemku parc. č. 4463/9 o výměře 12 m2 v katastrálním území Slavičín od
 za kupní cenu 100 Kč/m2. 

 
 
 
Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 9 (Čechmánek, Dulík, Filáková, Goldbach, 
Hubíková, Milička, Navrátil, Tománková, Zvonek) 
 
 
 
Anotace: Výkup je navrhován z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů – scelení zaužívané polní 
cesty – k budoucímu možnému využití jako rekreační a naučné stezky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 
 


