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Žádost o poskytnutí informace IN-15-21 - odpověď 
 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 13. 12. 2021, kterou evidujeme pod č. IN-15-21, Vám 
zasíláme seznam investičních akcí, které jsou součástí schváleného rozpočtu města na rok 2022. Z názvů 
jednotlivých položek v přiloženém rozpočtu by mělo být patrné, o jaký druh stavebních prací či dodávek se 
jedná a zároveň je zde uvedena předpokládaná hodnota v tisících Kč. Akce jsou rozděleny do dvou sekcí, a 
to na akce, u kterých je očekávána dotační podpora a akce, které budou financovány výhradně z vlastních 
zdrojů města. 
Harmonogram realizace jednotlivých akcí dosud nebyl stanoven s ohledem na neznámý termín schválení 
(neschválení) dotace, dokončení projektové dokumentace, dokončení povolovacích procesů apod. 
Informace poskytl odbor investic Městského úřadu Slavičín. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru  



Investiční výdaje pro rok 2022

1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:

předpoklad dotace 2022 - výše dotace bude řešena RO během roku

Slavičín - protipovodňová opatření města - upgrade varovného systému 

Slavičín - DA JPO V Hrádek

Slavičín - strom pro krajinu - výsadba stromořadí

Slavičín - veřejné osvětlení - snížení ene. náročnosti ZM0014 Dlouhá 

Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - povrchy

Slavičín – zlepšení zázemí pro poskytování terénn. sociálních služeb 

Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov

Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - akumulace

Slavičín - cyklostezka Za Zemánky - Ke Snožku

Slavičín – úprava povrchu MK ul. Školní

Slavičín - revitalizace sídelní zeleně 

Slavičín – cyklostezka Divnice – Bohuslavice

Revitalizace významných veřejných budov (Sokolovna, ZŠ Vlára)

Revitalizace významných veřejných budov 2 

REUSE – Slavičín - adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství 

Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad 

Sběrný dvůr Malé Pole

Dopravní řešení a termínál při soutoku Říky a Lukšínky

Dětský klub a příměstské tábory Slavičín

Rekonstrukce lesní cesty Vasilsko - Kolelač

Slavičín - venkovní expozice a stezka Brána Bílých Karpat

Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín 

Slavičín - cyklostezka Hrádek - Divnice

Slavičín - oprava válečného hrobu a pomníku obětem 2. sv. války

Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi

Inovace Muzea československé armády Armypark Slavičín

Divnice - výměna osvětlení v obci Divnice za LED svítidla 

Divnice - dokončení rekonstrukce obecního domu v Divnicích (budova bývalé školy) 

Divnice - odkanalizování  a čištění odpadních vod

Slavičín – MŠ Malé Pole – Hrádek na Vlárské dráze II.

Hrádek - revitalizace a památková obnova

Revitalizace sportovního areálu Slavičín - střed

Slavičín – chodník ul. Hrádecká, Hrádek 

Slavičín - zážitková stezka Lochovec

par. 6409 Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem 20 000 19 031 25 000

2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města  

par. 3632 Chodník hřbitov 500

par. 3631 Opravy VO dle pasportu 1 000

par. 2219 Chodník od nemocnice po ul. Komenského 1 800

par. 2219 Slavičín - parkovací stání ul. Dlouhá 300

par. 3632 Rozšíření kolumbária včetně malých hrobových míst 1 000

par. 3632 Oprava hrobu obětí bombardování – Vojáčkovi 135

par. 3632 Nová výsadba na hřbitově 150

par. 3745 Nový mobiliář ve městě 200

par. 3314 Městská knihovna - výměna podlahové krytiny v městské knihovně II. etapa 260

par. 3314 Městská knihovna - instalace okapových žlabů na dva balkony 100

par. 3314 Rekonstrukce venkovního vstupu do sklepa ze zadní strany budovy městské knihovny 150

par. 3522 Městská nemocnice Slavičín - rekonstrukce /příp. přístavba/ kuchyně v nemocnici-PD 1 000

par. 3613 Hrádek - výměna vrat na hasičské zbrojnici a areálu obecního dvoru č. 25 500

par. 3639 Nevšová střed, úprava místní komunikace – část IV. (chodník, VO) 1 800

par. 3745 Nevšová - horská vpusť u domu čp. 176 250

par. 2212 Hrádek na Vlárské dráze - úprava křižovatky silnic II/493 a II/495 4 800

par. 3635 Změna územního plánu č. 1b 110

par. 3636 Slavičín - ZTV Šabatec - 1.etapa 10 000

par. 3613 Rekonstrukce hotelu Slavičan vč. parkoviště u ZŠ Malé Pole 55 000

par. 3113 ZŠ Slavičín - Vlára - sanace části suterénu 150

par. 3113 ZŠ Slavičín - Vlára - příprava PD a řešení prostor ŠD 7 000

par. 3635 Změna územního plánu č. 2 200

par. 2219 Výměna obrubníků na ul. Luhačovské – cyklostezka 1 200
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 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022 - návrh 

par. 2212 Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy - 3. etapa 3 000

par. 2212 Slavičín – rekonstrukce ul. Květná 5 000

par. 2212 Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 10 500

par. 3745 Revitalizace záhonu ul. Mezi Šenky 300

par. 3613 Energetické průkazy budov 300

par. 3421 Parkurové hřiště u Sokolovny 1 000

par. 3613 Armypark – manipulační plocha pro SDH 100

par. 3745 DPS Hrádek – altány 400

par. 2219 Parkoviště ul. L Výducha 1 000

par. 2219 Parkoviště ul. J. Šály 700

par. 3421 Dětské hřiště – zámecký park 2 500

par. 3613 Stavební úpravy obchodního domu - rampa, schodiště, výtah 6 000

par. 3613 R-Ego - úprava venkovních prostor 100

par. 3639 Zámecký park – optimalizace přípojných míst 500

par. 6171 MěÚ - obnova vozového parku 1 200

par. 3392 Sokolovna - vybavení a nábytek 1 200

par. 3613 Divnice - regenerace výletiště 4 000

par. 3632 Divnice  - oplocení hřbitova 300

par. 2219 Chodník Pod Střelnicí - 1. etapa 300

par. 3613 Divnice - oprava střechy obecního domu 1 200

par. 3613 Divnice - přístřešek u domu čp. 30 400

par. 6171 Radnice - bezdotykové otvírání zadních vstupních dveří 300

Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem 38 380 61 633 127 905

Jmenovité výdaje v r. 2022 (s dotací i bez dotace) celkem 58 380 80 664 152 905
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