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1. Schválení dodatku č. 6 Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

Usnesení č. 47/0518/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

s c h v a l u j e   

dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Obsahem dodatku je úprava měsíční základní odměny jednatele o 7,5%. 
 
 

 

2. Schválení Směrnice č. 1/2020 stanovící pravidla závodního stravování zaměstnanců 
BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 47/0519/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

s c h v a l u j e   

Směrnici č. 1/2020 stanovící pravidla závodního stravování zaměstnanců BTH Slavičín spol. s r.o. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Směrnice č. 1/2020 stanovuje pravidla závodního stravování a stanovuje novou výši 
poskytované stravenky na 100 Kč. 
 
 

 

3. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

Usnesení č. 47/0520/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 22 v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze 
uzavřené mezi městem Slavičín a  dohodou ke dni 29. 2. 2020. 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
47. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 01. 2020 

 
 
 

 
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 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Nájemce žádá o ukončení nájmu bytu v čp. 30 v Hrádku dohodou ke dni 29.2.2020. 
 

 
 

4. Schválení uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 47/0521/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Slavičín a 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 29. 
02. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dodatkem je prodloužené působení ČPZP ve stávajících prostorách. 
 
 

 

5. Schválení dodatku č. 4 Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

Usnesení č. 47/0522/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s r.o. 

s c h v a l u j e   

dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Obsahem dodatku je úprava měsíční základní odměny jednatele o 7,5%. 
 
 

 

6. Schválení Směrnice č. 2/2020 stanovující Používání sociálního fondu společnosti 
Služby města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 47/0523/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s r.o. 

s c h v a l u j e   

Směrnici č. 2/2020 Používání Sociálního fondu společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Směrnice č. 2/2020 stanovuje pravidla na používání sociálního fondu společnosti Služby 
města Slavičína, s.r.o. 
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7. Schválení Směrnice č. 1/2020 Mzdový předpis společnosti Služby města Slavičína, 
s.r.o. 

Usnesení č. 47/0524/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s r.o. 

s c h v a l u j e   

Směrnici č. 1/2020 Mzdový předpis společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Směrnice č. 1/2020 stanovuje pravidla pro poskytování mzdy a benefitů zaměstnancům. 
 

 
 

8. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 47/0525/20 
Rada města Slavičín  

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

schválit  
rozpočtové opatření č. 1/2020/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvkové 
organizaci, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 70 tis. Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu: „V nové učebně s novým nářadím a pomůckami“ v rámci 
Programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách. 
 
rozpočtové opatření č. 2/2020/ZMS – akce „Oprava chodníku na hřbitově“ – zařazení nové akce do 
rozpočtu města s předpokládanými výdaji ve výši 340 tis. Kč. 
 
 
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 
 
 
 

 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace - ZŠ Slavičín – Vlára (MaS05-19 Podpora 
vybavení dílen v základních školách) 

Usnesení č. 47/0526/20 
Rada města Slavičín  

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

schválit 
a) poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 21 Slavičín, 

IČ: 70871540, ve výši 70 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci projektu: „V 
nové učebně s moderním nářadím a pomůckami“ v rámci Programu MaS05-19 Podpora vybavení 
dílen v základních školách. 

 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín 

– Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540. 
 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

 

10. Darovací smlouvy na peněžité dary z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 47/0527/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

a) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 
mezi městem Slavičín a Domovem pro seniory Loučka, příspěvkovou organizací, Loučka 128, IČ 
70850895, ve výši 15.000,- Kč.; 
 

b) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 
mezi městem Slavičín a Domem sociálních služeb Návojná, příspěvkovou organizací, Návojná 100, 
IČ 70850852, ve výši 3.000,- Kč; 

 
c) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 

mezi městem Slavičín a Domem pokojného stáří NADĚJÍ Nedašov, spolkem, Nedašov 161, IČ 
00570931, ve výši 9.000,- Kč;  

 
d) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 

mezi městem Slavičín a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 
1139, Uherské Hradiště, IČ 092096, pro Domov pro seniory Nezdenice, ve výši 12.000,- Kč; 

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

Anotace: Poskytnutí peněžitých darů dle schváleného rozpočtu města Slavičín na rok 2020. 
 
 
 

11. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 47/0528/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 mezi 
městem Slavičín a ZUŠ Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121, Slavičín, IČ 44118155, ve výši 20.000,-
Kč za účelem: „pořízení mobilních praktikáblů“;  

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 20120 mezi 
městem Slavičín a Základní škola Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8,Slavičín, IČ 70882134, ve 
výši 20.880,-Kč za účelem: „předplavecký výcvik pro žáky 1.roč., zdokonalovací plavecký výcvik pro 
žáky 4. a 5. roč.; 

 
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 mezi 

městem Slavičín a Junák - český skaut, středisko A.B.Svojsíka Slavičín, z.s., IČ 65822650, ve výši 
25.000,-Kč za účelem: „pořízení Teepee“; 

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

Anotace: Poskytnutí individuálních dotací dle schváleného rozpočtu města Slavičín na rok 2020. 
 

 
 



Výpis usnesení RMS č. 47, 28. 01. 2020  5 / 8 

12. Smlouva o užití Ortofota ČR 

Usnesení č. 47/0529/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o užití Ortofota ČR mezi Zeměměřičským úřadem a městem Slavičín, jejímž 
předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít bezúplatně Ortofoto ČR ve formě digitálního 
produktu. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

 

13. Odměny z dohod pro členy JSDH města Slavičín 

Usnesení č. 47/0530/20 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

odměny z dohod členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Slavičín, kategorie JPO II 
s pohotovostí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Z důvodu navýšení základní sazby minimální mzdy dochází k navýšení odměn z dohod pro 
členy JSDH Slavičín, kategorie JPO II. 
 
 

 

14. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše 

Usnesení č. 47/0531/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.1 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních  knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně ze dne 31. 
1. 2018, jejímž předmětem je metodické poradenství a jiné knihovnické činnosti, které  Městská 
knihovna Slavičín vykonává pro pět obecních knihoven svého Knihovnického střediska. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi KKFB a městem Slavičín je nezbytné kvůli 
výkonu činností v rámci regionálních funkcí, kterými je každoročně pověřena MěK Slavičín a vykonává 
je pro pět obecních knihoven svého Knihovnického střediska. 
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15. Smlouva o právu provést stavbu – SŽ 

Usnesení č. 47/0532/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - opravu propustku mezi městem Slavičín a Správou železnic, 
státní organizací, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, vztahující se 
k realizaci stavby „Oprava propustku v km 141,170 na trati Brno - Vlárský průsmyk“ na pozemku ve 
vlastnictví města Slavičín parc. č. 1980/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, a to za jednorázovou úplatu 
ve výši 1.000,- Kč/m2. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 
Anotace: Z důvodu plánované realizace stavby „Oprava propustku v km 141,170 na trati Brno - Vlárský 
průsmyk“ v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze je uzavírána mezi městem Slavičín a SŽ Smlouva o právu 
provést stavbu, a to za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč/m2. 
 
 

 

16. Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 47/0533/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem části pozemku parc.č. 5151 v katastrálním území Nevšová o výměře cca 30 m2 na základě 
žádosti
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatel tuto část pozemku užívá.  
 
 

 

17. Odkup části pozemku v k. ú. Nevšová -

Usnesení č. 47/0534/20 
Rada města Slavičín  

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

schválit odkup části pozemku parc.č. 98 o výměře 15 m2 v katastrálním území Nevšová od 
za kupní cenu 200 Kč/m2. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o návrh odkupu pozemků v Nevšové – část Kozice, za účelem majetkového zcelení 
zaužívané částečně zpevněné komunikace. 
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18. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Divnice -

Usnesení č. 47/0535/20 

Rada města Slavičín  

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

schválit směnu pozemků v katastrálním území Divnice, a to: 
 
část pozemku parc.č. 18/1 o výměře cca 850 m2, vlastník město Slavičín, za kupní cenu 620 Kč/m2, 
k níž bude připočtena platná sazba DPH, jehož nabyvatelé budou 

 

za pozemky: 
- parc.č. 2652 o výměře 1.033 m2, vlastník  v kupní 

ceně 100 Kč/m2, 
- parc.č. 1093/2 o výměře 642 m2, vlastník , v kupní ceně 

3.965,- Kč, 
- část pozemku parc.č. 1078/12 o výměře 2.000 m2, vlastník 

 v kupní ceně 9.005,- Kč, 
- podíl id. ½ pozemku parc.č. 1078/10, vlastník , v kupní 

ceně 2.038,- Kč, 
za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a náklady spojené se směnou budou 
uhrazeny oběma stranami rovným dílem. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Tománková); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Návrh směny spočívá ve výměně pozemku v Divnicích, který dlouhodobě obhospodařuje a 
udržuje rodina žadatele za pozemky potřebné pro budoucí směnu pozemků za účelem vybudování 
cyklostezky Hrádek – Divnice a dále pozemků zcelujících lesní pozemky v k. ú. Divnice, a to včetně 
úhrady rozdílu v kupních cenách. 
 
 

 

19. Projekt: Slavičín - Wolker 120: Venkovní expozice a poeziomat 

Usnesení č. 47/0536/20 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 

schválit 
a) podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, z programu pro rok 2020 Rozvoj základní a   

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu za účelem realizace projektu „Slavičín – Wolker 120: Venkovní expozice a 
poeziomat“ 

b) zajištění realizace projektu v souladu s podmínkami dotace 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného projektu v 

souladu s podmínkami dotace 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o doporučení schválení podání projektové žádosti v předepsaném znění. Projekt 
v celkové výši 1,8 mil. Kč při dotaci 50% spočívá v pořízení poeziomatu, dále v obnově objektu v areálu 
letního kina – vše za účelem zřízení venkovní expozice Wolker 120. 
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20. Odkup nemovitých věcí v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 47/0537/20 

Rada města Slavičín  

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

schválit 

a) odkup pozemku parc.č. st. 89 o výměře 258 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 144 a části 
pozemků parc.č. 186/3 o výměře 453 m2 a parc.č 183/1 o výměře 57 m2 v katastrálním území 
Slavičín od za celkovou kupní cenu 1.800.000,- 
Kč. 

b) rozpočtové opatření č. 3/2020/ZMS – akce „Odkup pozemků a rodinného domu ul. Žižkovská“ – 
zařazení nové akce do rozpočtu města v částce 1.807.000,- Kč s tím, že krytí bude zajištěno 
zapojením úspor z let minulých. 

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

Anotace: Odkup nemovitosti a souboru pozemků je navrhován z důvodu realizace rozšíření místní 
komunikace v ulici Žižkovská, které je nezbytným předpokladem přípravy posílení vodovodního řadu a 
přípravy ZTV Šabatec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


