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1. Licenční smlouva – profil Město Slavičín na soc. síti Facebook 

Usnesení č. 13/0155/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy mezi městem Slavičín a Mgr. Tomášem Chmelou a Monikou Hubíkovou, 
jejímž předmětem je licence na obsah uživatelského účtu (profilu) vedeného na sociální síti Facebook 
pod názvem „Město Slavičín (Organizace)“. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Licenční smlouvou majitelé předmětného účtu bezplatně poskytují městu Slavičín uživatelská 
práva formou licence na dobu neurčitou.  
 
 
 

2. Smlouva o dílo a licenční smlouva – logo města Slavičín 

Usnesení č. 13/0156/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy mezi městem Slavičín a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, jejímž předmětem 
je vytvoření logotypu města Slavičín a základního logomanuálu. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Předmětem smlouvy je organizace soutěže na vznik loga města Slavičín s cílem připravit a 
vybrat optimální logo jako základ vizuální identity města. 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
13. schůze Rady města Slavičín konané dne 11. 3. 2019 

 
 

 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  
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3.   Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – Projekty Jura s.r.o. 

Usnesení č. 13/0157/19 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemcích parc.č. 4303/1, 3071/3 a 4303/2 v k.ú. Nevšová. Služebnost 
bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2913 v k.ú. Nevšová, úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného RMS. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 

4.   Územní plán Slavičín – zpráva o uplatňování územního plánu 

Usnesení č. 13/0158/19 
 
Rada města Slavičín  

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

vydat souhlas se zpracováním změny Územního plánu Slavičín, a to: 

1. na části pozemků parc. č. 4574, 4571, 4572, 4573, 4620 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy Z (plochy 
zemědělské), K (plochy krajinné zeleně) na plochu WT (vodní toky a plochy) č. 1 

2. na pozemku parc. č. st. 343/1, st.343/4, st. 343/3 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy V (plochy výroby 
a skladování) na plochu SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) žádost č. 2 

3. na pozemku parc. č. st. 172, st. 388, st. 387, parc. č 604/8, 604/26 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
ze stávající plochy V (plochy výroby a skladování) na plochu O (plochy občanského vybavení) 

4. na pozemcích parc. č. 18/1 v  k.ú. Divnice ze stávající plochy O (plochy občanského vybavení) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního). 

 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Rada města zastupitelstvu doporučuje změny územního plánu. Všechny navržené změny 
vycházejí ze stanovisek OV, případně jsou jiným způsobem souladné se strategickým směřováním 
města. 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela                   Bc. Stanislav Milička 

        starosta                          ověřovatel 
 
 
 


