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Rada města Slavičín 

 
 
 

1. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. 91/1012/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/13 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Spolkem Diaklub Slavičín, 
Hrádecká 235, 763 21 Slavičín, IČO 02279070, ve výši 14 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pořádání akce: „10. výročí založení spolku – edukační den“; 

 
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. D/2021/14 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Spolkem Skatepark Slavičín, 
K Hájenkám 358, 763 21 Slavičín, IČO 06139426, ve výši 7 000 Kč za účelem financování výdajů 
na pořádání akce: „Slawex Skate Contest“. 

 

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

schválit  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/15 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Sportovními kluby Slavičín, z.s, 
Školní 29, 763 21 Slavičín, IČO 00544621, ve výši 70 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pasport budovy sportovní haly ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb; 

 
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. D/2021/16 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a pobočným spolkem Orel jednota 
Slavičín, Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČO 62182170, ve výši 46 400 Kč za účelem financování 
výdajů na pasport budovy orlovny ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

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

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
91. schůze Rady města Slavičín konané dne 04. 05. 2021 

 
 
 

 
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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2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 91/1013/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 14/2021/RMS – projekt „Slavičín - cyklostezka Hrádek - Divnice - Bohuslavice“ 
– přijetí dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 489 000 Kč za účelem krytí části výdajů na projektovou 
dokumentaci na dva úseky cyklostezky Hrádek – Divnice a Divnice – Bohuslavice v celkové délce cca 
1,7 km. Doplatek vlastních prostředku ve výši 836 000 Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy určené na 
projekty v případě schválení dotace; 

rozpočtové opatření č. 15/2021/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ministerstva zdravotnictví Městské nemocnici Slavičín, příspěvkové organizaci, Komenského 1, 763 31 
Slavičín, IČO 62181378, ve výši 3 377 000 Kč v rámci dotačního programu na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro 
rok 2021; 

rozpočtové opatření č. 16/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace Spolku Diaklub Slavičín, 
Hrádecká 235, 763 21 Slavičín, IČO 02279070, ve výši 14 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pořádání akce: „10. výročí založení spolku – edukační den“; 

rozpočtové opatření č. 17/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace Spolku Skatepark Slavičín, 
K Hájenkám 358, 763 21 Slavičín, IČO 06139426, ve výši 7 000 Kč za účelem financování výdajů na 
pořádání akce: „Slawex Skate Contest“; 

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

schválit 

rozpočtové opatření č. 2/2021/ZMS – poskytnutí individuální dotace Sportovním klubům Slavičín, z.s., 
Školní 29, 763 21 Slavičín, IČO 00544621, ve výši 70 000 Kč za účelem financování výdajů na pasport 
budovy sportovní haly ve Slavičíně dle vyhlášky č. 405/2017 Sb; 

rozpočtové opatření č. 3/2021/ZMS – poskytnutí individuální dotace pobočnému spolku Orel jednota 
Slavičín, Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČO 62182170 ve výši 46 400 Kč za účelem financování 
výdajů na pasport budovy orlovny ve Slavičíne dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
 
 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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3. Zápůjčky z fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. 91/1014/21 
 
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 výměnu oken ve výši 40 000 Kč rodinného domu č.p. 11, 

který je součástí pozemku parc. č. st. 12/1, 12/2 v k. ú. Divnice, se splatností 3 roky; 
- , na obnovu fasády domu včetně 

klempířských prací ve výši 70 000 Kč rodinného domu č.p. 258, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 321 v k. ú. Slavičín, se splatností 2 roky; 

- na zateplení obvodového pláště domu 
včetně fasády a klempířských prací ve výši 200 000 Kč bytového domu č.p. 180, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 223 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 5 let; 

-  na zateplení obvodového pláště domu včetně 
fasády a klempířských prací ve výši 150 000 Kč bytového domu č.p. 180, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 223 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, se splatností 5 let; 

-  na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti ve výši 30 000 Kč 
rodinného domu č.p. 838, který je součástí pozemku parc. č. st. 1265 v k. ú. Slavičín, se 
splatností 2 roky; 

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. 
 

 
 
 

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 91/1015/21 
 
Rada města Slavičín  

a )  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 stavební práce na akci: „Revitalizace dětského hřiště Malé 
Pole – II. etapa“ uchazeči Miroslavu Struhařovi, Popov 74, 763 33 Štítná nad Vláří, IČO 74236458 za 
cenu obvyklou ve výši 381 800 Kč, 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Miroslavem Struhařem, Popov 74, 763 33 Štítná nad 
Vláří, IČO 74236458 na stavební práce na akci: „Revitalizace dětského hřiště Malé Pole – II. etapa“ za 
cenu obvyklou ve výši 381 800 Kč s termínem plnění do 31. 08. 2021. 

b )  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 stavební práce na akci: „MŠ Malé Pole – terénní úpravy“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 152 049,05 Kč bez DPH, 
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s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 na stavební práce na akci: „MŠ Malé 
Pole – terénní úpravy“ za cenu obvyklou 152 049,05 Kč bez DPH, s termínem realizace do 05. 06. 2021. 

c )  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 stavební práce na akci: „Slavičín – Mezi Šenky – úprava 
organizace dopravy“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 
25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 2 041 207,44 Kč bez DPH, 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 na stavební práce na akci: „Slavičín – 
Mezi Šenky – úprava organizace dopravy“ za cenu obvyklou 2 041 207,44 Kč bez DPH, s termínem 
realizace do 31. 08. 2021. 

d )  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 dodávku a montáž objektového zařízení pro radnici uchazeči 
Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, IČO 61974731, DIČ CZ61974731 za cenu obvyklou ve 
výši 78 815 Kč bez DPH, 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 
Brno, IČO 61974731, DIČ CZ61974731 na dodávku a montáž objektového zařízení pro radnici za cenu 
obvyklou 78 815 Kč bez DPH. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká revitalizace dětského hřiště na Malém Poli, terénních úprav 
a vybudování zpevněné plochy na zahradě MŠ Malé Pole, prací spojených s úpravou organizace 
dopravy ul. Mezi Šenky a modernizace objektového zařízení radnice. 
 
 
 
 

5. Smlouva o poskytnutí dotace – Scelení cyklistické stezky D4 na území Hrádku, 
Divnic a Bohuslavic 

Usnesení č. 91/1016/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0582/2021/STR z Fondu Zlínského kraje do výše 489 000 
Kč na realizaci projektu „Scelení cyklistické stezky D4 na území Hrádku, Divnic a Bohuslavic“ mezi 
městem Slavičín a Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Smlouva je určena na spolufinancování přípravy projektové dokumentace. 
 
 
 
 



Výpis usnesení RMS č. 91, 04. 05. 2021  5 / 8 

6. Projekt: Slavičín – venkovní ledové kluziště 

Usnesení č. 91/1017/21 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit 
- podání žádosti o dotaci do Výzvy 12/2020 (Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč) 

programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 
- zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši rozdílu 

celkových výdajů projektu a poskytnutého finančního příspěvku v souladu s podmínkami dotačního 
titulu. 

 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Jedná se o záměr 
spočívající v pořízení sezónního ledového kluziště, které by bylo umístěné před kuželnou v zámeckém 
parku. 
 
 
 

7. Zřízení přípravné třídy v ZŠ Vlára 

Usnesení č. 91/1018/21 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, IČO 70871540, 
Školní 403, 763 21 Slavičín, jejímž zřizovatelem je město Slavičín, IČO 00284459, Osvobození 25, 763 
21 Slavičín, a to s účinností od 01. 09. 2021 a za podmínky získání souhlasu Krajského úřadu Zlínského 
kraje. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

8. Směna pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 91/1019/21 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit směnu pozemků v katastrálním území Slavičín spočívající: 
- v prodeji pozemků parc. č. 4730 a 4731 o výměře 28 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně                   

1 000 Kč/m2,  
- a v nabytí pozemku parc. č. 316/29 a části pozemku parc. č. 316/28 o výměře 101 m2, vlastníci 

 v kupní ceně 220 Kč/m2, nabyvatel město Slavičín, 
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za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a náklady, které se směnou souvisí 
budou hrazeny rovným dílem. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Směna řeší nabytí pozemků na Malém Poli, které jsou vhodné pro rozšíření parkovacích ploch 
v ul. Obchodní a pro budoucí napojení MK/cyklotrasy od kotelny do ul. Obchodní.  
  
 
 

9. Žádost o odkup části pozemků v k. ú. Slavičín –  Slavičín 

Usnesení č. 91/1020/21 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej pozemků v katastrálním území Slavičín: 
- části pozemku parc. č. 1747/1 o výměře 161 m2 za kupní cenu 500 Kč/m2 a o výměře 39 m2 za kupní 

cenu 100 Kč/m2, 

- části pozemku parc. č. 4485/6 o výměře 100 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2, 

 

 za podmínky úhrady nákladů, které 
s prodejem souvisí. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – EG.D, a.s. 

Usnesení č. 91/1021/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 4444/3 v k. ú. 
Slavičín, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem rozšíření distribuční sítě zemním kabelem, a to úplatně 
za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

11. Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín – Slavičín: Nový střed 

Usnesení č. 91/1022/21 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a společností AX INVEST s.r.o., IČO 283 31 303, 
Osvobození 54, 763 21 Slavičín, jejíž předmětem je prodej části pozemků parc. č. 255/1, 4610 a 4611 
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o výměře cca 1370 m2 v k. ú. Slavičín za účelem výstavby bytového domu dle architektonické studie 
„Bytový dům – Nový střed Slavičín“ v kupní ceně 3 050 Kč/m2 + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Humpola); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Odkup pozemků na základě dříve vyhlášeného záměru na prodej předmětných pozemků za 
účelem výstavby bytového domu v ul. L. Výducha. 
 
 
 
 

12. Darovací smlouva – Konvektomat pro OsV Nevšová 

Usnesení č. 91/1023/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

přijetí daru – konvektomatu značky WIESHEU za účelem doplnění zařízení kuchyně v KD Nevšová a 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Slavičín a 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

13. Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – MŠ Malé Pole 

Usnesení č. 91/1024/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

svěření dlouhodobého hmotného majetku, a to el. sporáku  E-C-FSPD 4/900 EO včetně příslušenství 
do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, IČO 70871531, Dlouhá 470, 
763 21 Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

14. Schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 883 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 91/1025/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským centrem Slavičín, 
z.s. dohodou ke dni 03. 05. 2021; 

b) uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským 
centrem Slavičín, z.s., IČO 22835091, se sídlem Komenského 883, Slavičín, na pronájem místností 
č. 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260 a 259 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí 
pozemku parc. č.st. 29/12 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31. 12. 2021, za nájemné ve výši 1 104 Kč 
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měsíčně bez DPH a paušální platby ve výši 7 988 Kč měsíčně bez DPH, za účelem provozování 
rodinného a mateřského centra a prodeje výrobků vyspecifikovaných v nájemní smlouvě. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení pronájmu prostor pro Rodinné a mateřské centrum Slavičín - aktualizace stávajícího 
právního titulu. 
 
 
 

15. Schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 91/1026/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Slavičín a Ing. Pavlem Matonohou, IČO 
02647991, Horní náměstí 97, Slavičín na pronájem místnosti č. 216 o výměře 13,05 m2 v I. nadzemním 
podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31. 12. 
2021, za nájemné ve výši 544 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 935 Kč měsíčně bez DPH, 
za účelem provozování projekční kanceláře. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
Anotace: Schválení pronájmu jedné místnosti v budově čp. 882 ve Slavičíně Ing. Matonohovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. arch. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


