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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 31/0350/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 26/2019/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára, p.o., Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 51 tis. Kč 
na realizaci projektu „Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“. 
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit rozpočtové opatření č. 13/2019/ZMS – přijetí doplatku neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 77 tis. Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce 

rozpočtové opatření č. 14/2019/ZMS – investiční příspěvek Městské nemocnici Slavičín, p.o., 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378, ve výši 595 tis. Kč na pořízení CR čtečky včetně 
příslušenství 

rozpočtové opatření č. 15/2019/ZMS – výkup pozemků do vlastnictví města – navýšení rozpočtované 
částky o 240 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů oproti původním předpokladům. 
 
 
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.  Vyhlášení dotačních programů na rok 2020 

Usnesení č. 31/0351/19 

 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
a) vyhlásit dotační programy na rok 2020: 

- „Podpora rozvoje kultury v roce 2020“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2020“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“  
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2020“ 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Každoroční vyhlášení dotačních programů na podporu vybraných oblastí společenského 
života formou poskytnutí programových dotací v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací 
města Slavičín. 
 
 
 

3.  Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 31/0352/19 
Rada města Slavičín  

a )  r o z h o d l a  
 

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Hrádek – Obecní dům – oprava střechy a fasády“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 163 325,14 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Hrádek – 
Obecní dům – oprava střechy a fasády“ za cenu obvyklou ve výši 163 325,14 Kč bez DPH, s termínem 
realizace od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019 

b )  r o z h o d l a  
 

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „DDM – úprava venkovních prostor“ uchazeči  
Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za  
cenu obvyklou ve výši 165 280,80 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „DDM – 
úprava venkovních prostor“ za cenu obvyklou ve výši 165 280,80 Kč bez DPH, s termínem realizace od 
02. 09. 2019 do 31. 10. 2019. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Zakázky jsou zadávány v souladu s plánem investic na letošní rok a to v režimu in-house 
městem vlastněné obchodní společnosti.  
 
 
 

4. Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – Probuzení historických 
zámeckých parků na obou stranách hranice 

Usnesení č. 31/0353/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů č. sml. 
CZ/FMP/11b/034 mezi městem Slavičín a Regionem Bílé Karpaty se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín, IČ 70849153 na akci „Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Projekt, jehož realizaci doporučilo ZMS přinese celkovou koncepci revitalizace slavičínského 
zámeckého parku. 
 
 
 

5. Schválení výsledku hospodaření společnosti Slavičínské lesy s.r.o. za rok 2018 a I. 
pol. 2019 

Usnesení č. 31/0354/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) Výsledek hospodaření společnosti Slavičínské lesy s.r.o. za rok 2018: 
             Náklady:  8 047 289 Kč 
             Výnosy:  8 625 082 Kč 
             Hospodářský výsledek před úpravou: 577 793 Kč 
             Daňové úpravy (odměna DR, pokuta): 20 998 Kč 
             Základ daně: 598 791 Kč 
             Daň z přijmu:  113 620 Kč 
             HV po zdanění:  464 173 Kč 

 
b) Návrh na rozdělení zisku – ponechat na účtu jako nerozdělený zisk minulých let 
 
c) Výsledek hospodaření společnosti Slavičínské lesy s.r.o. za I. pol. 2019 

            Náklady: 14 814 Kč 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Společnost Slavičínské lesy, s.r.o. byla v souladu s usnesením ZMS č. IV/4/19 zrušena. Jedná 
se o informace o hospodaření ze závěrečného období fungování společnosti.   
 
 
 

6. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 31/0355/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej části pozemku parc. č. 1418/4 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Divnice 
, za kupní cenu 300 Kč/m2, k níž bude 

připočtena platná sazba DPH, za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Na základě žádosti doporučuje RMS schválit prodej části pozemku parc. 
č. 1418/4 o výměře cca 90 m2  v k. ú. Divnice. Prodejem dojde k řešení dlouhodobě neuspořádaných 
uživatelských práv v dotčené lokalitě.   
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7. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2109/2 v k. ú. Divnice – 

Usnesení č. 31/0356/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej pozemku parc. č. 2109/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Divnice  
, za kupní cenu 300 Kč/m2 a za podmínky úhrady 

nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Chmela); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Na základě žádosti doporučuje RMS schválit prodej části pozemku 
parc. č. 2109/2 o výměře cca 20 m2  v k. ú. Divnice. Prodejem dojde k řešení dlouhodobě 
neuspořádaných uživatelských práv v dotčené lokalitě.   

 
 
 

8. Směna pozemku v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 31/0357/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit směnu pozemků v katastrálním území Nevšová: 
pozemek parc.č. 152/2 o výměře 272 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně 200 Kč/m2, 
za pozemek parc.č. 4573 o výměře 420 m2, vlastník  v kupní ceně 100 
Kč/m2, 
za podmínky, že  uhradí rozdíl v kupních cenách a náklady spojené se směnou 
budou uhrazeny oběma stranami rovným dílem. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: RMS doporučuje ZMS chválit směnu pozemků v katastrálním území Nevšová, a to pozemek 
parc.č. 152/2 o výměře 272 m2 za pozemek parc.č. 4573 o výměře 420 m2, za podmínky, že rozdíl 
v kupních cenách bude doplacen paní a náklady spojené se směnou pozemků 
budou uhrazeny oběma stranami rovným dílem. Pozemek je významný pro další rozvoj MČ Nevšová. 
 
 
 

9. Odkup lesních pozemků v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 31/0358/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit odkup pozemků parc.č. 1769, 1734 a 1736 o celkové výměře 5.686 m2 v katastrálním území 
Nevšová od vlastníků  a  Nevšová 44, 763 21 Slavičín za celkovou 
kupní cenu 90.000,- Kč. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
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Anotace: RMS doporučuje ZMS schválit odkup lesních pozemků o celkové výměře 5.686 m2 
v katastrálním území Nevšová za celkovou kupní cenu 90.000,- Kč. Pozemek sceluje lesní pozemky ve 
vlastnictví města do bloku vhodného pro budoucí lesní hospodaření. 
 
 
 

10.  Výpůjčka části pozemku parc. č. 1482/1 v k. ú. Hrádek – MS Hrádek 

Usnesení č. 31/0359/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1482/1 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území 
Hrádek na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a Mysliveckým spolkem Hrádek, IČ 62180002, Hrádek 
97, 763 21 Slavičín za účelem uskladnění krmiva pro zvěř na dobu neurčitou. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: RMS schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 1482/1 o výměře cca 100 m2 
v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze za účelem uskladnění krmiva pro zvěř. 
 
 
 

11.   Pacht pozemku parc. č. 655/4 v k. ú. Slavičín – Zahrádkářské sdružení Vlára 
Slavičín 

Usnesení č. 31/0360/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 655/4 v katastrálním území Slavičín o výměře 3.603 
m2 Zahrádkářskému sdružení Vlára Slavičín, IČ 70883815, Dlouhá 783, 763 21 Slavičín za účelem 
zemědělského obhospodařování na dobu neurčitou s pachtovným ve výši 3.603 Kč/rok. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pachtem dojde k řešení dlouhodobě neuspořádaných uživatelských práv v dotčené lokalitě.   
 
 
 

12.  Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – ZŠ Slavičín Malé Pole 

Usnesení č. 31/0361/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

svěření drobného dlouhodobého hmotného majetku - skříň šatní třídveřová v počtu 144 ks a skříň šatní 
dvoudveřová v počtu 16 ks včetně příslušenství - do správy příspěvkové organizaci Základní škola 
Slavičín - Malé Pole, IČ 70882134, Osvobození 8, 763 21 Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Na základě plánu investic na letošní rok po zhotovení šatních skříněk jsou tyto za účelem 
užívání předány příslušné příspěvkové organizaci.  
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13.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – DIMATEX CS, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 31/0362/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a společností DIMATEX CS, spol. 
s.r.o., IČ 43224245, Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, ve věci změny v počtu kontejnerů na 
sběr oděvů, obuvi a textilu a změny přílohy č. 2 - seznam stanovišť. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dodatkem dochází ke schválení doplnění sítě kontejnerů na textil o jeden kus v lokalitě DPS 
– Hrádek. 
 
 
 

14.  Statut ceny města Slavičín 

Usnesení č. 31/0363/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit Statut ceny města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Statut Ceny města Slavičín je předkládán v upravené podobě po zapracování připomínek 
členů ZMS. 
 
 
 
 
 

15.  Bezúplatný převod pozemků - ÚZSVM 

Usnesení č. 31/0364/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit bezúplatné nabytí pozemků od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to: 
 
pozemky v katastrálním území Slavičín: 

- parc.č. 302/97, ostatní plocha - zeleň, výměra 283 m2, 
- parc.č. 302/102, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 18 m2, 
- parc.č. 623/92, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 29 m2, 
- parc.č. 627/5, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 206 m2, 
- parc.č. 627/9, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 96 m2, 
- parc.č. 4458/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 11.301 m2, 
- parc.č. 597/2, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 951 m2, 
- parc.č. 4496/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 592 m2, 
- parc.č. 274/9, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 5 m2, 
- parc.č. 274/10, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 102 m2, 
- parc.č. 274/11, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 35 m2, 
- parc.č. 274/12, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 42 m2, 
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pozemky v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze: 

- parc.č. 2131, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 65 m2, 
- parc.č. 161/10, ostatní plocha - manipulační plocha, výměra 597 m2, 
- parc.č. 161/59, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 1.317 m2, 
- parc.č. 161/60, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 1.765 m2, 
- parc.č. 2702, ostatní plocha - jiná plocha, výměra 447 m2, 
- parc.č. 604/18, ostatní plocha - ostatní komunikace, výměra 493 m2. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o aktualizaci původního seznamu pozemků, které město Slavičín poptává po ÚZSVM 
formou bezúplatného převodu. 
 
 
 

16.  Odkup pozemků v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze –

Usnesení č. 31/0365/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit odkup pozemku v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze: 

- pozemek parc.č. 604/12 o výměře 252 m2 za kupní cenu 250 Kč/m2, 
- část pozemku parc.č. 604/11 o výměře cca 230 m2 za kupní cenu 450 Kč/m2 
       od
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Odkup pozemků umožní další rozvoj MČ Hrádek na Vlárské dráze s ohledem na její aktuální 
rozvojové potřeby. 
 
 
 

17.  Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 31/0366/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 276 na 
pozemcích parc. č. 625/2, 623/12, 625/4 a 4482/1 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníka pozemků parc.č. st. 327 a parc. č. 630/4 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 
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18.  Pacht části pozemku parc.  č. 1049/10 v k. ú. Slavičín – 

Usnesení č. 31/0367/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy na části pozemku parc.č. 1049/10 o výměře cca 230 m2 v katastrálním 
území Slavičín  Slavičín za účelem zemědělského 
obhospodařování na dobu neurčitou, s pachtovným ve výši 12 Kč/m2/rok. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pachtem dojde k řešení dlouhodobě neuspořádaných uživatelských práv v dotčené lokalitě.   
 
 
 

19.  Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově 
č. p. 882 Slavičín 

Usnesení č. 31/0368/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Michaelou Tkadlecovou, IČ 082 50 456, Horní náměstí 819, Slavičín, 
na pronájem místnosti č. 215 o výměře  7,45 m2 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín,  za  nájemné   310,- Kč  měsíčně bez DPH a paušální 
platbu ve výši  447,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem provozování výživového 
poradenství a centra zdravého životního stylu. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Využití volného prostoru v budově bývalého RCK k podnikání v oboru výživového poradenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela v.r.  Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka  

 
 


