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Rada města Slavičín 

 

1. Poskytnutí mimořádného finančního daru na pomoc Ukrajině 

Usnesení č. 113/1351/22 
 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí finančního daru Charitě České republiky, evidované církevní právnické osobě se sídlem 
Vladislavova 1460/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70100969, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění 
následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

b) rozpočtové opatření č. 9/2022/RMS – poskytnutí finančního daru Charitě České republiky, 
evidované církevní právnické osobě se sídlem Vladislavova 1460/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO 70100969, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

c) poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem Šafaříkova 635/24, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného 
konfliktu na Ukrajině; 
 

d) rozpočtové opatření č. 10/2022/RMS – poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 
se sídlem Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, ve výši 20 000 Kč                      
ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

e) poskytnutí finančního daru spolku Český červený kříž se sídlem Rozdělovská 2467/63, Břevnov, 
169 00 Praha 6, IČO 00426547, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného konfliktu na 
Ukrajině; 
 

f) rozpočtové opatření č. 11/2022/RMS – poskytnutí finančního daru spolku Český červený kříž            
se sídlem Rozdělovská 2467/63, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 00426547, ve výši 20 000 Kč ke 
zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

g) poskytnutí finančního daru Diakonii Českobratrské církve evangelické, evidované církevní 
právnické osobě se sídlem Belgická 374/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 45242704, ve výši 
20 000 Kč ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

h) rozpočtové opatření č. 12/2022/RMS – poskytnutí finančního daru Diakonii Českobratrské církve 
evangelické, evidované církevní právnické osobě se sídlem Belgická 374/22, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, IČO 45242704, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

i) poskytnutí finančního daru společnosti Adra, o.p.s se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, 
IČO 61388122, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině; 
 

j) rozpočtové opatření č. 13/2022/RMS – poskytnutí finančního daru společnosti Adra, o.p.s se sídlem 
Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČO 61388122, ve výši 20 000 Kč ke zmírnění následků válečného 
konfliktu na Ukrajině. 
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 

2. Smlouvy o výpůjčce – Nádražní 25, Žižkovská 144 

Usnesení č. 113/1352/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Slavičín a společností TVD – technická výroba, a.s., IČO 

26252937, Rokytnice 203, 763 21 Slavičín, jejímž předmětem je poskytnutí prostor v západní části budově 

čp. 25, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, za účelem nouzového 

ubytování, a to na dobu určitou, tj. do 29. 3. 2022; 

u d ě l u j e   

souhlas Charitě Slavičín s podvýpůjčkou budovy čp. 144, která je součástí pozemku parc. č. st. 89 v k.ú. 
Slavičín, pro poskytnutí prostor k nouzovému bydlení, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 

3. Zajištění funkčnosti CO krytu 

Usnesení č. 113/1353/22 
 
Rada města Slavičín  

u k l á d á  

Ing. Radce Hořákové, vedoucí odboru ŽPSM, prověřit funkčnosti tzv. CO krytu, který je součástí 

pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín, pro ukrytí obyvatel města v případě vyhlášení válečného stavu 

podle čl. 43, Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 

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

4.  Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 480/15 

Usnesení č. 113/1354/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a CVP Galvanika, IČO 47548282, DIČ CZ47548282, 
se sídlem Příbram VI/550, 261 01 Příbram, na pronájem bytu č. 15 v domě čp. 480 v k. ú. Slavičín o 
celkové výměře 23,6 m2, za měsíční nájemné 10 Kč, na dobu 30 dnů. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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5. Ukončení nájmů neobývaných bytů 

Usnesení č. 113/1355/22 
 
Rada města Slavičín  

u k l á d á  
tajemníkovi MěÚ Slavičín 

zajistit právní stanovisko k možnosti ukončení nájemních smluv neobývaných bytů ve vlastnictví města 
Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 


