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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 45/0504/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 48/2019/RMS – přijetí finančního příspěvku ze státního rozpočtu ve výši              
2 014 tis. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 

rozpočtové opatření č. 49/2019/RMS – přijetí a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 31 Slavičín, IČ 70871540, ve výši 
126 tis. Kč na realizaci projektu „V nové učebně s moderním nářadím a pomůckami“. 

rozpočtové opatření č. 50/2019/RMS – DPH (daň na výstupu, daň na vstupu, PDP)  
– navýšení rozpočtované částky o 288 tis. Kč z důvodu vyšších zdanitelných příjmů v oblasti lesního 
hospodářství. 
 
 
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. Metodický pokyn č. MP/25-2/2020, zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 45/0505/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

metodický pokyn č. MP/25-2/2020, zadávání veřejných zakázek. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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3. Metodický pokyn č. MP/27-1/2020, pravidla pro poskytování věcných a finančních 
darů občanům města Slavičín při významných životních událostech 

Usnesení č. 45/0506/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

metodický pokyn č. MP/27-1/2020, pravidla pro poskytování věcných a finančních darů občanům města 
Slavičín při významných životních událostech. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dochází k navýšení příspěvku při narození dítěte na 4000 Kč a zpřesnění definice odměňování 
u výročí sňatku. 
 
 
 

4. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města Slavičín 

Usnesení č. 45/0507/20 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, celkový počet zaměstnanců města Slavičín v městském úřadu a v organizačních složkách 
města. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 
 

5. Pacht části pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 45/0508/20 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Slavičín a
 na část pozemku parc.č. 1037/12 o výměře cca 105 m2 v katastrálním území 

Slavičín za účelem zemědělského obhospodařování na dobu neurčitou s pachtovným ve výši 12 
Kč/m2/rok. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatelé podstatnou část tohoto pozemku mají 
zaplocenou, užívají ji a obhospodařují. Z důvodu způsobu užívání je zvolen dlouhodobý pronájem 
formou pachtu.  
 
 
 

6. Žádost o pacht pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 45/0509/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
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uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pozemek parc. č. 4591 o výměře 566 m2 v katastrálním území Nevšová za účelem zemědělského 
obhospodařování na dobu neurčitou s pachtovným ve výši 566,- Kč za rok. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se pronájem pozemku v k.ú. Nevšová, který se nachází za obcí, je značně zanedbaný 
a nevyužitý. Po celkové kultivaci bude žadatel pozemek využívat jako sad. 
 
 
 

7. Prodej části pozemku v k. ú. Nevšová –  

Usnesení č. 45/0510/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc.č. 2665/2 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Nevšová. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 
Anotace:Jedná se o majetkové vypořádání, kdy uživatel část tohoto pozemku má zaplocenou a na části 
se nachází přístavba RD. Osadní výbor Nevšová souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2665/2 o 
výměře cca 75 m2. 
 
 
 

8. Zřízení služebnosti v k. ú. Hrádek -

Usnesení č. 45/0511/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 604/22 v k.ú. Hrádek 
na Vlárské dráze, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění distribuční zařízení, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Společnost E.ON hodlá na pozemku města parc.č. 604/22 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
rozšířit  distribuční zařízení inženýrských sítí E.ON - nová výstavba RD. 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 45/0512/20 
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 E.ON Distribuce, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění distribuční zařízení, úplatně za 
úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Společnost E.ON hodlá na pozemku města parc.č. 4444/3 v k.ú. Slavičín rozšířit  distribuční 
zařízení inženýrských sítí E.ON - nová výstavba RD. 
 
 
 

10. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v hotelu 
Slavičan 

Usnesení č. 45/0513/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

1. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností BETA PHARM s.r.o., IČ 29274087, 
Slavičín, Nevšová 170,  na pronájem  nebytových prostor o celkové výměře  346,4 m2 v 1. 
podzemním podlaží budovy čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st. 983 v k.ú. Slavičín, na 
dobu neurčitou za nájemné a paušální platbu ve výši 187 000 Kč ročně bez DPH, za účelem 
skladování a distribuce léčiv a výroby léčiv. 
 

2. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Magdou Blanařovou, IČ 44120575, Slavičín, 
Ševcovská 376, na pronájem místnosti č. 110 o výměře 32 m2, vč. poměrné části společné chodby 
v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 51, která je součástí  pozemku parc. č. st. 983 v k.ú. Slavičín, 
na dobu neurčitou, za nájemné 18 320 Kč ročně bez DPH a paušální platbu ve výši 18 096 Kč ročně 
bez DPH, za účelem provozování prodejny hraček a vlny.   

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Uzavření nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v hotelu Slavičan 
společnosti Beta Pharm a Magdě Blanařové.  
 
 
 

11. Vyhlášení záměru na pronájem prostor v Poliklinice 

Usnesení č. 45/0514/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží  budovy čp. 10, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 28 v k. ú. Slavičín a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy: 
a) Prostory k pronájmu                                  výměra v m2 

- ordinace č. 412                                             14,5  
- sterilizační místnost č. 414                             4,1  
- ordinace č. 419                                             15,3 
- sterilizační místnost č. 420                             7,3 
- ordinace č. 421                                             14,1 
- sterilizační místnost č. 422                             5,2 

b) Prostory ve společném užívání 
- recepce č. 415                                              16,7 
- kartotéka č. 417                                              4,1  
- rentgen č. 416                                                 4,3 
- kuchyňka č. 408                                            12,3 
- WC invalidé č. 427                               3,8 
- WC lékaři č. 403, 407                                      3,8 
- šatna lékaři č. 404, 405, 406                           8,5 
- společná chodba č. 402                                59,5 
- společné schodiště č. 401                             12,1 
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- umývárna č. 425                                             3,0 
- technická místnost č. 426                               4,8 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru z důvodu rekonstrukce zubních ordinací v poliklinice. 
 
 
 

12. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 45/0515/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
 

 – na dobu do 30. 4. 2020 
 – na dobu do 30.4.2020 

– na dobu do 31.1.2021 
– na dobu do 30.4.2020 

– na dobu do 31.1.2021 za podmínky úhrady dlužných nájmů a záloh na 
služby nejpozději do 31.1.2020 

– na dobu do 30.4.2020 za podmínky úhrady dlužných nájmů a záloh 
na služby, vč. platby za 1/2020, nejpozději do  31.1.2020 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv nájemcům, kterým končí nájemní vztah 31.1.2020. 
 
 
 

13. Ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

Usnesení č. 45/0516/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín  na pronájem bytu č. 13 v Domě 
s pečovatelskou službou čp. 234 dohodou ke dni 14. 01. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s dohodou ke dni 14.01.2020.                     
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


