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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 80/0894/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 71/2020/RMS – vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 13 000 Kč 
poskytnutých z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví Městské nemocnici Slavičín v rámci dotačního 
programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 
v souvislosti s epidemií COVID-19; 
 
rozpočtové opatření č. 72/2020/RMS – přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
877 000 Kč za účelem krytí části výdajů na realizaci projektu „Slavičín – Wolker 120: Venkovní expozice 
a poeziomat“; 
 
rozpočtové opatření č. 73/2020/RMS – navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z činností 
Městského infocentra Slavičín ve výši 100 000 Kč zejména z důvodu rozšíření sortimentu prodeje zboží 
v průběhu roku 2020. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
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 udělení souhlasu s přijetím věcného daru pro ZŠ Slavičín – Vlára 

Usnesení č. 80/0895/21 
 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas s přijetím věcného daru – 10 ks tabletů zn. Lenovo TAB M10 Plus 32GB – pro ZŠ Slavičín – Vlára, 
příspěvkovou organizaci, v celkové hodnotě 35 090 Kč, od CREDO CZ – nadační fond, IČO 02950154, 
se sídlem: třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín. 
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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 (Milička) 
 
 
 
 

3. Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu 

Usnesení č. 80/0896/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Revitalizace Muzea československé armády 
Armypark Slavičín“ mezi městem Slavičín, 56. prieskumnou skupinou – Klubom vojenskej histórie a 
súčasnosti, o. z. se sídlem 1. mája 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika a 
Armyparkem Slavičín, z.s. se sídlem Divnice 123, 763 21 Slavičín. 

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

Anotace: Projekt zaměřený na obnovu střechy objektu č. 3 v areálu Armypark Slavičín a na uskutečnění 
doprovodné akce pro veřejnost včetně zajištění propagace unikátní expozice.  
 
 

 
 

4. Revitalizace Muzea československé armády Armypark Slavičín 

Usnesení č. 80/0897/21 
 
Rada města Slavičín  
 

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

schválit za účelem realizace malého projektu „Revitalizace Muzea československé armády Armypark 
Slavičín“, číslo výzvy 6/FMP/6c, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 24 007 
EUR na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových 
výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Projekt zaměřený na obnovu střechy objektu č. 3 v areálu Armypark Slavičín a na uskutečnění 
doprovodné akce pro veřejnost včetně zajištění propagace unikátní expozice. 
 
 
 
 

5. Dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 7720717560 

Usnesení č. 80/0898/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 7720717560 mezi městem Slavičín a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, IČO 47116617, 
jejíž předmětem je pojištění cyklostezky v Divnicích. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Cyklostezka je pojištěna zvlášť mimo Pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti, 
a to z důvodu podmínek udržitelnosti projektu. 
 
 
 
 

6. Dražba lesního pozemku v k. ú. Divnice 

Usnesení č. 80/0899/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v návaznosti na usnesení ZMS č. XV/11/2020 ze dne 16.12.2020 maximální částku ve věci podání 
nabídky na nabytí pozemku parc. č. 1707/2 o výměře 5397 m2 v k. ú. Divnice na základě usnesení o 
nařízení dražebního jednání – elektronické dražby č.j. 009 EX 3004/12/-300. 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Stanovení maximální výše příhozu v dražbě pozemku, který navazuje na jiné pozemky ve 
vlastnictví města. 
 
 
 
 

7. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem kotelen v ID II ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 80/0900/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem kotelen v domech čp. 848 – 853 ve Slavičíně 
v souvislosti s přistoupením města Slavičín jako spoluvlastníka kotelen v jednotlivých objektech. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Narovnání nájemního vztahu spoluvlastníků kotelen v domech čp. 848-853 v ID II. 
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8. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor 
– sleva nájmu 

Usnesení č. 80/0901/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených mezi městem Slavičín a nájemci nebytových 
prostor ve vlastnictví města Slavičín, jejichž předmětem je sleva na nájemném za 4. čtvrtletí roku 2020, 
a to z důvodu zákazu nebo omezení provozu v provozovnách vymezených usneseními Vlády ČR 
přijatými v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení slevy nájemného v uzavřených provozovnách v souvislosti s onemocněním 
koronavirem. 
 
 
 
 

9.  Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS 

Usnesení č. 80/0902/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 1 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze, a to dohodou ke dní 
05.01.2021. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková  
starosta  ověřovatelka 

 


