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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 36/0410/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 27/2019/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 130 tis. 
Kč určené na realizaci projektu „Sametové léto“ a současně krytí provozních výdajů hrazených z této 
dotace ve stejné výši. 

rozpočtové opatření č. 28/2019/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 tis. 
Kč určené pro obce s působností stavebního úřadu na přípravné práce pro sčítání lidí, domu a bytů 
v roce 2021 a současně krytí provozních výdajů hrazených z této dotace ve stejné výši.  
 
rozpočtové opatření č. 29/2019/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 161 tis. 
Kč určené na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a současně krytí provozních 
výdajů hrazených z této dotace ve stejné výši. 
 
rozpočtové opatření č. 30/2019/RMS – navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z činností 
v oblasti lesního hospodářství ve výši 1 700 tis. Kč z důvodu rozsáhlejší těžby dřeva oproti původním 
předpokladům (kůrovcová kalamita). 
 
rozpočtové opatření č. 31/2019/RMS – přijetí finančních prostředků z nájmů a splátek kupních cen 
bytů v domě čp. 848-853 ve Slavičíně ve výši 1 882 tis. Kč určených na úhradu jistiny, úroků a 
bankovních poplatků dle smlouvy r.č. 066000230900 o hypotečním úvěru s Komerční bankou a.s. 
 
rozpočtové opatření č. 32/2019/RMS – poskytnutí individuální dotace ParaAgility Walachia z.s., Lipová 
117, 763 21 Lipová, IČ: 07502036, ve výši 20 tis. Kč Kč za účelem spolufinancování pořízení překážek 
potřebných k výcviku paraagility. 
 
rozpočtové opatření č. 33/2019/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve 
výši 369 tis. Kč a současně krytí souvisejících mzdových výdajů včetně vlastního podílu nad rámec 
dotace ve výši 68 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 34/2019/RMS – Slavičínský zpravodaj – navýšení rozpočtované částky o 90 
tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na tisk a roznášku zpravodaje v roce 2019. 
 
rozpočtové opatření č. 35/2019/RMS – vodní hospodářství – navýšení rozpočtované částky o 220 tis. 
Kč z důvodu častější frekvence vývozu odpadních vod ze skládky Radašovy a nutnosti realizace oprav 
studní v majetku města. 
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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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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
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. Smlouva o spolupráci při realizaci koncertu Pajky Pajk 

Usnesení č. 36/0411/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouva o spolupráci při realizaci koncertu Pajky Pajk mezi městem Slavičín a agenturou nova-
Art s.r.o., IČ 27443370, jejíž předmětem je hudební vystoupení kapely Pajky Pajk s Dashou dne 
3.1.2020 za cenu 83 000 Kč + DPH. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Zajištění hudebního vystoupení na Novoročním koncertě města dne 3.1.2020 v Sokolovně ve 
Slavičíně. 
 
 
 
 

3. Žádost o úpravu čerpání fondu investic ZŠ Slavičín - Vlára 

Usnesení č. 36/0412/19 
Rada města Slavičín  

 
s c h v a l u j e  

 
úpravu čerpání fondu investic ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, IČ 708 71 540, Školní 403, 
763 21 Slavičín, spočívající v rozšíření účelu použití fondu investic o nákup interaktivní tabule v částce 
94 783,- Kč s tím, že finanční krytí bude zajištěno úsporou prostředků z jiných položek schváleného 
rozpočtu fondu investic organizace na rok 2019. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
 

4. Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 36/0413/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e   z á m ě r 

na pacht části pozemku parc. č. 4073/67 v katastrálním území Slavičín o výměře cca 35 m2 na základě 
žádosti
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatelka část tohoto pozemku má zaplocenou, 
užívá ji a obhospodařuje. Z důvodu způsobu užívání je zvolen dlouhodobý pronájem formou pachtu. 
 
 
 
 

5. Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 36/0414/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e   z á m ě r 

na prodej části pozemku parc. č. 2108/1  v katastrálním území Divnice o výměře cca 15 m2 na základě 
žádosti  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o majetkové vypořádání, kdy žadatel část tohoto pozemku má zaplocenu, užívá ji a 
obhospodařuje. Osadní výbor Divnice souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2108/1 o výměře 15 
m2. 
 
 
 
 

6. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu dohodou 

Usnesení č. 36/0415/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 43 v domě čp. 832 ve Slavičíně uzavřené mezi městem 
Slavičín a  dohodou ke dni 30.11.2019 
 
s t a n o v u j e   
 
nájemné v bytě č. 832/43 na 1 156 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 1.7. kalendářního roku. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

7. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 36/0416/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
 

– na dobu do 31.10.2020 
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– na dobu do 31.01.2020 
– na dobu do 31.01.2020 za podmínky úhrady nájmu a záloh na 

služby za 9/2019 nejpozději do 31.10.2020 
 – na dobu do 31.01.2020 

– na dobu do 31.01.2020 za podmínky úhrady nájmu a záloh na 
služby za 9/2019 nejpozději do 31.10.2020 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

8.  Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce s R-Ego, z.s. 

Usnesení č. 36/0417/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o výpůjčce s R-Ego, z.s., IČ 708 85 605, Mezi Šenky 19, Slavičín na výpůjčku domu 
čp. 19, který je součástí pozemku parc. č. st. 126 v k. ú. Slavičín, na dobu neurčitou, za účelem provozu 
poradenského centra. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o prodloužení stávajícího režimu výpůjčky za účelem naplňování veřejně 
prospěšných neziskových aktivit. 
 
 
 
 

9.  Ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 389/3 dohodou 

Usnesení č. 36/0418/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 389 ve Slavičíně, uzavřené mezi městem 
Slavičín a dohodou ke dni 31.10.2019 
 
s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 389/3 na 1 439 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 5 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se 
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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10.   Převod bytu č. 850/21 (C 3.2) v domě čp. 850 ve Slavičíně 

Usnesení č. 36/0419/19 

Rada města Slavičín  

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

a) odstoupit od smlouvy č. 21 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/21 (C 3.2.) v domě 
čp. 850 ve Slavičíně ze dne 1.10.2014 uzavřené mezi městem Slavičín a 

 
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/21 (C 3.2) v domě 

čp. 850 ve Slavičíně s  a to za podmínek, že: 
 

- převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č. 
21 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 1.10.2014 uzavřené mezi městem 
Slavičín a  

- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi 

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

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 


