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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 73/0789/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 45/2020/RMS – akce „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného 
parku ve Slavičíně“ – navýšení rozpočtované částky o 114 000 Kč z důvodu vyšší skutečné realizační 
ceny  
 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit 

rozpočtové opatření č. 10/2020/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín-Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 60 000 Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu v rámci Programu MaS05-20–Podpora vybavení dílen v 
základních školách: „Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“. 
 
rozpočtové opatření č. 11/2020/ZMS – doplnění rozpočtové rezervy rady města o částku ve výši 
1 999 000 Kč;  
 
rozpočtové opatření č. 12/2020/ZMS – veřejná zeleň a prostranství – navýšení rozpočtované částky 
o 605 000 Kč přesunem finančních prostředků určených v rozpočtu ke krytí výdajů na zimní údržbu;  
 
rozpočtové opatření č. 13/2020/ZMS – čištění a úklid místních komunikací – navýšení rozpočtované 
částky o 194 000 Kč přesunem finančních prostředků určených v rozpočtu ke krytí výdajů na provoz 
veřejného osvětlení a zimní údržbu;  
 
rozpočtové opatření č. 14/2020/ZMS – daň z příjmů fyzických osob placená plátci – ponížení 
rozpočtovaných příjmů v důsledku negativních dopadů nouzového stavu a vládou přijatých opatření 
v souvislosti s onemocněním COVID – 19 o částku 3 000 000 Kč přesunem finančních prostředků 
určených v rozpočtu ke krytí výdajů na akci „Hrádek na Vlárské dráze-úprava křižovatky silnic II/493 a 
II/495“ – akce původně rozpočtovaná na částku 3 000 000 Kč nebude v roce 2020 realizována; 
 
rozpočtové opatření č. 15/2020/ZMS – „kompenzační bonus“ – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu 
Ministerstva financí ve výši 7 982 000 Kč. Tzv. „kompenzační bonus“ dokrývá rozpočtový výpadek 
příjmů ze sdílených daní způsobený negativním dopadem nouzového stavu a vládou přijatých opatření 
v souvislosti s onemocněním COVID-19 (ponížení rozpočtovaných příjmů z daně z příjmů právnických 
osob o 4 000 000 Kč, daně z přidané hodnoty o 3 600 000 Kč a daně z příjmů fyzických osob placené 
poplatníky o 382 000 Kč).  
 

rozpočtové opatření č. 16/2020/ZMS – „Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy“ 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
73. schůze Rady města Slavičín konané dne 13. 10. 2020 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 



Výpis usnesení RMS č. 73, 13. 10. 2020  2 / 7 

– akce původně rozpočtovaná na částku 3 600 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
rozpočtové opatření č. 17/2020/ZMS – „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 4 500 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
rozpočtové opatření č. 18/2020/ZMS – „Stavební úpravy obchodního domu - 1.etapa“ 
 – akce původně rozpočtovaná na částku 4 000 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
rozpočtové opatření č. 19/2020/ZMS – „Výměna podlahové krytiny v městské knihovně“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 150 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
rozpočtové opatření č. 20/2020/ZMS – „Altánek u DPS Hrádek“ 
– akce původně rozpočtovaná na částku 200 000 Kč nebude v roce 2020 realizována. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 

 
 
 

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. Žádost o poskytnutí individuální dotace – ZŠ Slavičín – Vlára (MaSo5-20 Podpora 
vybavení dílen v základních školách) 

Usnesení č. 73/0790/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

a) schválit poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 
21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 60 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu v rámci Programu Zlínského kraje MaS05 – Podpora vybavení dílen v základních školách: 
„Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“ 
 

b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ZŠ 
Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540 

 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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3. Úprava rozpočtu Městské nemocnice Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 73/0791/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské nemocnice Slavičín, příspěvková organizace, IČ 621 81 378, Komenského 1, 
763 21 Slavičín, na rok 2020 spočívající v navýšení závazného limitu mzdových nákladů o 3 538 000 Kč 
a nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku o 85 000 Kč s tím, že zvýšení nákladů bude kryto 
zčásti neinvestiční dotací ze státního rozpočtu a zčásti vyššími výnosy organizace a čerpáním rezervního 
fondu. 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: V souladu se Zřizovací listinou a platným metodickým pokynem podala Městská nemocnice 
Slavičín žádost o úpravu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020. 
 
 

4. Statut Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. 73/0792/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit Statut Fondu rozvoje bydlení č. ST/1-1/2020. 
 
 
Hlasování: Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
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. Je navržena aktualizace Statutu FRB, která 
se týká změn v titulech těchto zápůjček, výše úroku a omezení celkové možné částky, kterou lze 
poskytnout v jednom výběrovém řízení na jednu nemovitost. 
 
 
 

5. Schválení vedoucích pracovních skupin projektu „Chytrý Slavičín: strategicky 
řízené město, přívětivý úřad“ 

Usnesení č. 73/0793/20 
 

Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

vedoucí pracovních skupin projektu „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad“:  

 
1) Pracovní skupina pro strategický rozvoj – Ing. arch. Karel Humpola 
 

2) Pracovní skupina pro IT a smart technologie – Mgr. Tomáš Chmela 
 

3) Pracovní skupina pro rodinu a mezigenerační dialog – Mgr. Barbora Chovančíková 
 

4) Pracovní skupina pro rozvoj podnikání – Mgr. Barbora Malaníková 
 

5) Pracovní skupina pro marketing, kulturu a cestovní ruch – Mgr. Alena Šuráňová 
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Hlasování: Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Zřízení pracovních skupin ukládá projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý 
úřad“ hrazený z OPZ. Jsou poradním orgánem pro přípravu strategického rozvojového dokumentu 
města.  
 
 
 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – Wolker 120: Venkovní expozice a 
poeziomat 

Usnesení č. 73/0794/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a zhotovitelem Služby města Slavičína, 
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, na akci: „Slavičín – Wolker 120: Venkovní 
expozice a poeziomat“. 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Dodatek je vyvolán podmínkou poskytovatele dotace. 
 
 

7. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. 73/0795/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín; 

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

schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to Kompaktor KTO 150 (inv.č. 102467). 

 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Kompaktor je v neprovozuschopném stavu, dislokován v tělese skládky Radašovy. 
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8. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice – Avena s.r.o. 

Usnesení č. 73/0796/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit prodej části pozemku parc. č. 152/4 o výměře cca 400 m2 v katastrálním území Divnice 
společnosti AVENA s.r.o., IČ 25545957, Divnice 115, 763 21 Slavičín, za kupní cenu 700 Kč/m2 a za 
podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 

 
 

Hlasování: pro 4; proti 1 (Chmela); zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 

Anotace: Prodej části pozemku je doporučován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy na části 
pozemku se nachází parkoviště pro budovu společnosti Avena s.r.o. 
 
 

9. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 73/0797/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit prodej pozemku parc. č. 2625 o výměře 47 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze 
 za kupní cenu 300 Kč/m2. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatelka má pozemek zaplocený a užívá ho.  
 
 

 

10. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 73/0798/20 
 

Rada města Slavičín  

n e d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín  

vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc. č. 161/12 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území 
Hrádek na Vlárské dráze na základě žádosti
 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Prodej části pozemku není doporučován především z důvodu zúžení příjezdové cesty.  
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11. Odkup pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 73/0799/20 
 

Rada města Slavičín  

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

a) schválit odkup pozemku parc.č. 4463/11 o výměře 52 m2 v katastrálním území Slavičín od 
společnosti ABM HRÁDEK, s.r.o., IČ 48909289, Divnická 157, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 
Slavičín, za kupní cenu 100 Kč/m2; 

 
b) schválit odkup pozemku parc. č. 4463/12 o výměře 55 m2 v katastrálním území Slavičín od 

spoluvlastníků pozemku  ABM HRÁDEK, s.r.o., IČ 48909289, Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 763 21 Slavičín id. ½, 

id. 1/8, id. 1/8 a 
 id. ¼ , za kupní cenu 100 Kč/m2; 

 
c) schválit odkup pozemku parc. č. 4463/13 o výměře 59 m2 v katastrálním území Slavičín od

 za kupní cenu 100 Kč/m2. 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Výkup je navrhován z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů - scelení zaužívané polní 
cesty – k budoucímu možnému využití jako rekreační a naučné stezky. 
 
 

12. Žádost o udělení souhlasu s postoupením nájemních smluv 

Usnesení č. 73/0800/20 
 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 834/32 ve Slavičíně, uzavřené mezi městem 

Slavičín a dohodou ke dni 31. 10. 2020 
 

b)  ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 836/41 ve Slavičíně, uzavřené mezi městem 
Slavičín a dohodou ke dni 31. 10. 2020 

 
c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 834/32 ve Slavičíně o celkové výměře 35,35 m2, za 

nájemné ve výši 1 682 Kč měsíčně, na dobu určitou do 31. 10. 2021 mezi městem Slavičín a
 a to s účinností od 01.11.2020  

 
d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 836/41 ve Slavičíně o celkové výměře 57,31 m2, za 

nájemné ve výši 2 884 Kč měsíčně, na dobu neurčitou mezi městem Slavičín a
a to s účinností od 01.11.2020 

  
s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 834/32  na 1 682 Kč měsíčně  a v bytě č. 836/41 na 2 884  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. 
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nových nájemních smluv pro nájemce, kteří se dohodli na výměně bytů. 
 
 
 
 

13. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 73/0801/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů nájemcům: 
 

– na dobu do 31. 10. 2021 
– na dobu do 31. 01. 2021 

– na dobu do 31. 01. 2021  
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv uživatelům bytů,  kterým končí smlouva 31. 10. 2020. 
 
 
 

14. Stanovení úředních hodin Městského úřadu Slavičín – krizové opatření vlády ČR 

Usnesení č. 73/0802/20 
 

Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v souladu s krizovým opatřením Vlády ČR č. 398/2020 ze dne 08.10.2020 úřední hodiny Městského úřadu 
Slavičín takto: pondělí a středa 8-10 hodin a 14 -17 hodin. 
 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


