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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 78/0852/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 51/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 16 000 Kč určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19. 

rozpočtové opatření č. 52/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva financí ve 
výši 13 000 Kč určené pro jednotlivé obce s působností obecného stavebního úřadu na výdaje 
související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021. 

rozpočtové opatření č. 53/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství ve výši 129 000 Kč určeného na výdaje související s obnovou, zajištěním a výchovou 
lesních porostů. 
 
rozpočtové opatření č. 54/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství ve výši 184 000 Kč určeného na výdaje související s ekologickou a k přírodě šetrnou 
technologií při hospodaření v lesích. 
 
rozpočtové opatření č. 55/2020/RMS – volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 
– navýšení celkových výdajů na zajištění voleb o 11 000 Kč nad rámec výše přijaté dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 56/2020/RMS – akce „Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ – 
přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 709 000 Kč 
z důvodu předfinancování akce. Oproti původním předpokladům bude neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ministerstva životního prostředí určená na realizaci projektu ve výši 709 000 Kč uhrazena na účet města 
až v průběhu roku 2021. 
 
rozpočtové opatření č. 57/2020/RMS – akce „Slavičín – venkovní úpravy přírodní zahrady DDM“ – 
přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 308 000 Kč 
z důvodu předfinancování akce. Oproti původním předpokladům bude neinvestiční dotace ze Státního 
fondu Životního prostředí určená na realizaci projektu ve výši 308 000 Kč uhrazena na účet města až 
v průběhu roku 2021. 
 
rozpočtové opatření č. 58/2020/RMS – akce „Probuzení historických zámeckých parků na obou 
stranách hranice“– přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve 
výši 450 000 Kč z důvodu předfinancování akce. Oproti původním předpokladům bude neinvestiční 
dotace od Regionu Bílé Karpaty z Evropského fondu regionálního rozvoje určená na realizaci projektu 
ve výši 450 000 Kč uhrazena na účet města až v průběhu roku 2021. 
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rozpočtové opatření č. 59/2020/RMS – akce „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného 
zámeckého parku ve Slavičíně“– přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení 
dotace ve výši 849 000 Kč z důvodu předfinancování akce. Oproti původním předpokladům bude 
neinvestiční dotace od Regionu Bílé Karpaty z Evropského fondu regionálního rozvoje určená na 
realizaci projektu ve výši 735 000 Kč uhrazena na účet města až v průběhu roku 2021. Navýšení 
vlastního podílu nad rámec dotace ve výši 114 000 Kč bude kryto z rozpočtové rezervy na 
dofinancování projektů v případě schválení dotace. 
 

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit 

rozpočtové opatření č. 21/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
58 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce 
mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního a 
informačního střediska HZS kraje. 

rozpočtové opatření č. 22/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 46 
000 Kč určené na realizaci projektu „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“.  

rozpočtové opatření č. 23/2020/ZMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství ve výši 2 576 000 Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 
2019. 

rozpočtové opatření č. 24/2020/ZMS – chodníky a místní komunikace – navýšení rozpočtované částky 
o 350 000 Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu. 

rozpočtové opatření č. 25/2020/ZMS – akce „Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30“– 
navýšení rozpočtované částky o 280 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací. 
 
 
Hlasování: pro 7; 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 
 
 
 
 

2. Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. 78/0853/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

a) schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet města Slavičín na rok 2021 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:            123 453 tis. Kč                                      
výdaje běžného roku:            166 042 tis. Kč                                     
saldo příjmů a výdajů:           - 42 589 tis. Kč 
 

s tím, že schodek bude krytý přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2021; 
 

c) uložit 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; 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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d) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 FC TVD Slavičín z.s., 
Školní 881, Slavičín, IČO 49157345, ve výši 700 000 Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
FC TVD Slavičín z.s.; 
 

e) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Gymnáziu Jana 
Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČO 46276327, ve výši 60 000 Kč 
za účelem: „podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

f) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 ZŠ Slavičín - Vlára  ve 
výši 19 000 Kč za účelem: „podpory předplaveckého výcviku žáků“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
ZŠ Slavičín - Vlára; 
 

g) schválit poskytnutí účelové individuální z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Charitě Slavičín, IČO 
70435618, ve výši 500 000 Kč za účelem: „financování provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Charitou Slavičín; 
 

h) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 TJ Sokol Nevšová, 
z.s., Nevšová 84, Slavičín, IČO 18811159, ve výši 110 000 Kč za účelem: „financování celoroční 
činnosti TJ Sokol Nevšová“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
TJ Sokol Nevšová, z.s.; 
 

i) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Vzdělávacímu, 
sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČO 
28269501, ve výši 238 500 Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež KamPak? a Poradenského centra Zebra“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 

 

j) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 R-Ego, z.s., náměstí 
Mezi Šenky 19, Slavičín, IČO 70885605, ve výši 60 000 Kč za účelem: „financování nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
R-EGO z.s.; 

 
k) schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 Rodinnému a 

mateřskému centru Slavičín, z.s., Komenského 883, Slavičín, IČO 22835091, ve výši 50 000 Kč za 
účelem: „financování provozních nákladů rodinného a mateřského centra Slavičín“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2021/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z.s.; 
 

l) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2022-2023. 

 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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3. Žádost o změnu účelu programové dotace – Florbal Snipers Slavičín, z.s. 

Usnesení č. 78/0854/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit 
 
a) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S 24/2020/01, 

uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s., jehož předmětem je změna 
účelu použití finančních prostředků; 
 

b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S 25/2020/01, 
uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s., jehož předmětem je změna 
účelu použití finančních prostředků. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

 
Anotace: Žadatel požádal o změnu účelů poskytnutých programových dotací vhledem k tomu, že nemohl 
realizovat plánované akce z důvodu pandemické situace. 
 
 

4. Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoj bydlení 

Usnesení č. 78/0855/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit  
 

a) poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům:  
 

-  na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti 
ve výši 150 000 Kč rodinného domu  který je součástí pozemku parc. č. st. 516 v k. ú. 
Slavičín, se splatností 6 let; 

- , na výměnu oken ve výši 100 000 Kč a na 
dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti ve výši 20 000 Kč, a to vše v rodinném domě 

který je součástí pozemku parc. č. st. 210 v k. ú. Nevšová, se splatností 6 let;  
- na rekonstrukci koupelny a 

WC s bezbariérovou úpravou ve výši 100 000 Kč v rodinném domě č.p. 212, který je součástí 
pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 6 let; 
 

b) uzavření příslušných smluv o zápůjčce v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
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. Rada navrhuje udělení  tří zápůjček.  
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5. Obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 78/0856/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Legislativně-technická aktualizace obecně závazné vyhlášky doporučovaná ke schválení 
zastupitelstvu. Ke změně v ceníku nedochází.  
 
 
 

6. Žádost o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Usnesení č. 78/0857/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit  
- podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu 

Ministerstva obrany ČR v roce 2022 v rámci programu 107290 – „Zachování a obnova historických 
hodnot I“; 

- investiční záměr akce „Slavičín - odstranění havarijního stavu válečných hrobů v areálu hřbitova“. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci. Jedná se o podmínku danou 
poskytovatelem dotace. 
 
 
 
 

7. Úprava cen - Slavičínský zpravodaj pro rok 2021 

Usnesení č. 78/0858/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) cenu předplatného Slavičínského zpravodaje pro roční předplatitele na rok 2021;  
b) cenu občanské inzerce ve Slavičínském zpravodaji. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dochází k navýšení cen za distribuci a občanskou inzerci v důsledku zvyšujících se nákladů. 
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8. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 78/0859/20 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín: Cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 2. etapa“ uchazeči Ing. Kamil Prokůpek, 
Jetelová 677, 7613 14 Zlín - Kostelec, IČO 72318481, DIČ CZ6901114121 za cenu obvyklou ve výši 195 
000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová 677, 7613 14 Zlín 
- Kostelec, IČO 72318481, DIČ CZ6901114121 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci: „Slavičín: Cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 2. etapa“ za cenu obvyklou ve výši 195 
000 Kč bez DPH s termínem plnění do 12. 02. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká vypracování projektové dokumentace pro vybudování nové 
cyklostezky z Hrádku do Divnic. 
 
 
 

9.  Schválení podání žádosti o dotaci – Slavičín – obnova povrchu – MK – K Hájenkám 

Usnesení č. 78/0860/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 z podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních 
komunikací na akci Slavičín – obnova povrchu MK K Hájenkám. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

Anotace: Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Jedná se o záměr 
rekonstrukce úseku MK od zastávky Vlára a dále k ul. K Hájenkám (okolo pobočky EoN až k hraně 
obory na Hájenkách). 
 
 
 

10. Dodatek č. 2 k SOD - Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30 

Usnesení č. 78/0861/20 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a   

o zadání zakázky veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci: 
„Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30“ uchazeči AP SERVIS PLUS s.r.o., Hliníky 199, 
763 31 Brumov-Bylnice IČO 29223873, DIČ CZ29223873 za cenu obvyklou ve výši 109 137,67 Kč bez 
DPH. 
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s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Rekonstrukce hygienického zařízení 
Divnice čp. 30“ ze dne 09. 10. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem AP SERVIS PLUS s.r.o., 
Hliníky 199, 763 31 Brumov-Bylnice IČO 29223873, DIČ CZ29223873 za cenu obvyklou ve 
výši 109 137,67 Kč bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou dodatečné stavební práce na akci 
„Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30“. Dodatečné práce se týkají primárně nových 
pórobetonových příček a jejich omítek, záměny klasických klozetů za závěsné, výměny dlažby 
v navazující chodbě a úprav které vyplynuly ze změny dispozice (nová příčka s omítkou a keramickým 
obkladem). 
 
 

11.  Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 78/0862/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc. 
č. 2657/1, 2657/3 a 2657/4 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. 268/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, a to úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

12. Pronájem části pozemku v k. ú. Divnice – Avena s.r.o. 

Usnesení č. 78/0863/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností AVENA s.r.o., IČO 25545957, Divnice 
115, 763 21 Slavičín na část pozemku parc. č. 152/4 o výměře 75 m2 v katastrálním území Divnice za 
účelem parkování vozidel, a to na dobu neurčitou, s ročným nájemným ve výši 1 875 Kč + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Nájemní smlouva je uzavírána na základě žádosti společnosti AVENA a cena za nájem je 
stanovena jako cena obvyklá na území města Slavičín.  
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13. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 78/0864/20 
 
Rada města Slavičín  

n e d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

vyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č. 866/17 o výměře 106 m2 a části pozemku parc.č. 32/1 o 
výměře cca 72 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze na základě žádosti 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: RMS nedoporučuje ZMS vyhlásit záměr na prodej výše uvedených pozemků v k.ú. Hrádek a 
nevyhovět tedy žádosti o odkup z důvodu strategického postavení požadovaných pozemků pro město 
Slavičín.  
 
 
 
 

14. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 78/0865/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86, 
332/8, 332/1 a 332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. 332/75 v k. ú. Slavičín,a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

15. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě za dne 03.03.2016 – Výstavba kaple Slavičín, z.s. 

Usnesení č. 78/0866/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 3. 3. 2016 mezi městem Slavičín a spolkem Výstavba 
kaple Slavičín – Hrádek, z.s., IČ 27052907, se sídlem Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín, za 
účelem změny předmětu daru, jeho použití a doby plnění. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Předmětem navrženého dodatku je změna předmětu daru – požadované smrkové dřevo bude 
vyměněno za dubové v menším množství a bude použito na vybavení interiéru kaple. Doba plnění je 
dodatkem prodloužena do 31. 12. 2021. 
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16. Smlouva o zajištění provozu senior taxi – SMS, s.r.o. 

Usnesení č. 78/0867/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy mezi městem Slavičín a společností Služby města Slavičína, s.r.o., IČO 25583093, 
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, jejíž předmětem jsou přepravní služby pro seniory a držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P, na dobu neurčitou, za cenu 33 000 Kč měsíčně bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Předmětem schvalované smlouvy jsou přepravní služby pro občany starší 65 let nebo pro 
osoby s průkazem ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města Slavičín, tzv. senior taxi. 
 
 
 

17. Vyhlášení záměrů na pronájem kotelen v ID II ve Slavičíně 

Usnesení č. 78/0868/20 
 
Rada města Slavičín  
 
v y h l a š u j e  z á m ě r y  
 
na přistoupení města Slavičín, jako spoluvlastníka budov čp. 848 – 853 ve Slavičíně, k nájemním 
smlouvám č. 27/2002-N ze dne 21.10.2002, č. 28/2002-N ze dne 21.10.2002, č. 29/2001-N ze dne 
7.8.2001, č. 30/2001-N ze dne 7.8.2001, č. 31/2001-N ze dne 7.8.2001, č. 32/2001-N ze dne 7.8.2001, 
jejichž předmětem je pronájem kotelen v uvedených budovách. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Narovnání nájemního vztahu spoluvlastníků kotelen v domech čp. 848-853 v ID II.  
 
 

18. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 751 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 78/0869/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a Jiřím Došlou na pronájem nebytového 
prostoru v II. nadzemním podlaží domu čp. 751 dohodou ke dni 31. 12. 2020.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Ukončení stávající nájemní smlouvy, která byla uzavřena do 31. 12. 2022. 
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19. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS 

Usnesení č. 78/0870/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 3.2. 

v DPS čp. 234 v Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 30,97 m2, za nájemné  stanovené RMS 
dne 24.11.2020, pod č. us. 77/0849/20,a to na dobu určitou jednoho roku; 

b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a  na pronájem bytu č. 1.4. 
v DPS čp. 234 v Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 39,19 m2, za nájemné ve výši 1193 Kč 
měsíčně, a to na dobu určitou jednoho roku; 

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1.3. v DPS čp. 235 v Hrádku na Vlárské dráze, o 
celkové výměře 33,68 m2, za nájemné ve výši  1017 Kč měsíčně, na dobu určitou jednoho roku, 
mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1.  2. 

d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v DCHB čp. 108 v Nevšové o celkové výměře 43,3 
m2, za nájemné ve výši 1442 Kč měsíčně, na dobu určitou jednoho roku, mezi městem Slavičín 
a žadatelem v pořadí 1.  2.
 

 s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 234/1.4.  na 1193 Kč měsíčně, v bytě č. 235/1.3. na 1017 Kč měsíčně a v bytě č. 
108/1 na 1442 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit 
nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem pro dobu od 
posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné každoročně 
jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se 
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku. 
 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Obsazení volných bytů v domech s pečovatelskou službou.  
 
 

20. Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově čp. 751 ve Slavičíně 
dohodou 

Usnesení č. 78/0871/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Slavičín a Janou Al-Ali, na pronájem nebytového 
prostoru v II. nadzemním podlaží domu čp. 751 (prodejna obuvi) dohodou ke dni 31. 01. 2021;  
 
v y h l a š u j e    z á m ě r 
 
na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 83,85 m2 umístěného v II. nadzemním podlaží 
budovy čp. 751, která je součástí pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. Slavičín, za nájemné ve výši 570 
Kč/m2/rok za prodejní plochy a 470 Kč/m2/rok za plochy ostatní, na dobu neurčitou. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Ukončení stávající nájemní smlouvy na pronájem prodejny obuvi. 
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21. Výroční zprávy základních škol 

Usnesení č. 78/0872/20 
 
Rada města Slavičín  

b e r e  n a  v ě d o m í  

- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Vlára za školní rok 2019 – 2020; 
 
- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Malé Pole za školní rok 2019 – 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

22. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 78/0873/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 4338/1 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Nevšová na základě 
žádosti 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy uvedená část pozemku je 
zaplocena a dlouhodobě využívána majiteli rodinného domu.  
 
 
 

23. Dražba lesního pozemku v k. ú. Divnice 

Usnesení č. 78/0874/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit nabytí pozemku parc. č. 1707/2 o výměře 5397 m2 v k. ú. Divnice na základě usnesení o 
nařízení dražebního jednání – elektronické dražby č.j. 009 EX 3004/12/-300 do vlastnictví města 
Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr nabytí lesního pozemku do vlastnictví města (scelení lesních pozemků ve vlastnictví 
města).  
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 


