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Rada města Slavičín 

 
 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 89/0995/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 11/2021/RMS – projekt „Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín“ – přijetí první 
části dotace ze státního rozpočtu ve výši 782 000 Kč za účelem realizace projektu zaměřeného na 
zavedení a rozvoj nástrojů zlepšování komunikace organizace směrem k občanům a zavedení 
inovačního managementu v organizaci. Doplatek vlastních prostředku ve výši 40 000 Kč bude krytý 
z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 12/2021/RMS – akce „MŠ Malé Pole – dodávka a montáž trouby do kuchyně 
včetně výměny hl. rozvaděče“– navýšení rozpočtované částky o 15 000 Kč z důvodu realizace 
dodatečných stavebních a montážních prací. 
 
 
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. Směna pozemků v k. ú. Hrádek - 

Usnesení č. 89/0996/21 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit směnu pozemků v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze, spočívající: 
- v prodeji části pozemku parc. č. 32/1 o výměře cca 130 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně 

300 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH, 
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- a v nabytí pozemků parc. č. 2643/14, 507/68 507/102 o celkové výměře 153 m2

 v kupní ceně 255 Kč/m2, nabyvatel město Slavičín.  
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

3. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 89/0997/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – kanalizační přípojky na pozemcích parc .č. 4338/1 
v k. ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 69 v k. ú. Nevšová, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného RMS, usnesení č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

4. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 89/0998/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/84 a 
332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 332/47 v k. ú. 
Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

5. Schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v obchodním domě 

Usnesení č. 89/0999/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Věrou Fábryovou, IČO 45687587, se sídlem U 
Zahrádek 476, Slavičín, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 80,35 m2 umístěných v II. 
nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je součástí pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. Slavičín, na dobu 
šesti měsíců, za roční nájemné 21 222 Kč bez DPH, za účelem provozování prodejny obuvi. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy v obchodním domě. 
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6. Schválení uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 89/1000/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností SARP-TECH s.r.o., IČO 29300827, se 
sídlem Komenského 882, Slavičín, na pronájem místnosti č. 214 o výměře 5,30 m2 v I. nadzemním 
podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku č. 29/1 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31.12.2021, za 
účelem skladování zboží, za nájemné 220 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 155 Kč 
měsíčně bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení pronájmu jedné místnosti v budově čp. 882 ve Slavičíně společnosti SARP-TECH 
s.r.o. 
 
 

7. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 89/1001/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
-  – na dobu do 30.06.2021; 
- – na dobu do 30.06.2021, za podmínky úhrady dlužné částky 

nejpozději do 30.4.2021; 
- – na dobu neurčitou. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

8. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou 

Usnesení č. 89/1002/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 
10 v domě čp. 389 ve Slavičíně dohodou ke dni 31. 05. 2021; 
 
a   s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 389/10 na 2121 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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9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – 
Divnice – 2. etapa 

Usnesení č. 89/1003/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová 
677, 763 14 Zlín – Kostelec, IČO 72318481, DIČ CZ6901114121 na služby na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 2. etapa“ spočívající 
se změnou termínu plnění do 30.09.2021. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení termínu plnění dodávky projektové dokumentace z důvodu nepředvídatelných 
komplikací při určování finální trasy liniové dopravní stavby. 
 
 
 

10. Směna pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 89/1004/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemků v katastrálním území Slavičín: 
- pozemky parc. č. 4730 a 4731 o výměře 28 m2, vlastník město Slavičín, 
- za pozemek parc. č. 316/29 a část pozemku parc. č. 316/28 o výměře 101 m2, vlastníci 

 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Směna spočívající v narovnání majetkoprávních vztahů, kdy město směňuje pozemek 
zaplocený předzahrádkou za pozemek vhodný pro vybudování kolmých parkovacích stání v ul. 
Obchodní a za pozemek vhodný pro zaústění zamýšlené účelové komunikace v lokalitě “za kotelnou” 
do ulice Obchodní.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


