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1. Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. 34/0390/19 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům:  
 
-  na vybudování WC a rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění, 

výměnu sanitární keramiky a vodovodních baterií, nebo rekonstrukci koupelny, či sprchového koutu 
v BD , ve výši 105.000,-Kč, se splatností 6 let; 

 
- , na výměnu oken v RD  

ve výši 35.000,- Kč se splatností 6 let; 
 

- na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti, zateplení 
obvodového pláště domu včetně fasády a klempířských prací, vybudování nebo rekonstrukci 
koupelny nebo sprchového koutu a vybudování WC v RD  
ve výši 322.000,- Kč se splatností 6 let; 

 
-  na výměnu oken, zateplení obvodového pláště domu včetně 

fasády a klempířských prací v RD  ve výši 175.000,- Kč 
se splatností 6 let; 

 
-  na výměnu oken, dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti, 

zateplení obvodového pláště domu včetně fasády a klempířských prací, zřízení plynového nebo 
elektrického topení ve stávajícím domě a vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového 
koutu v RD  ve výši 539.000,- Kč se splatností 6 let; 

 
- , Slavičín, na obnovu střechy včetně klempířských prací v RD

 ve výši 105.000,- Kč se splatností 6 let; 
 
-  na obnovu střechy včetně klempířských prací, 

zateplení obvodového pláště domu včetně fasády a klempířských prací a na vybudování, opravu a 
rekonstrukci balkonů a lodžií  v RD  ve výši 406.000,- Kč 
se splatností 6 let; 

 
-  na výměnu oken RD  ve 

výši 105.000,- Kč se splatností 6 let; 
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-  na dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti, zřízení 
plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě, vybudování nebo rekonstrukci koupelny 
nebo sprchového koutu a vybudování WC v RD ve výši 
259.000,- Kč se splatností 6 let; 

 
-  na obnovu střechy včetně klempířských prací v RD 

 ve výši 42.000,- Kč se splatností 3 let; 
 
- , na vybudování WC a rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění, 

výměnu sanitární keramiky a vodovodních baterií, nebo rekonstrukci koupelny či sprchového koutu 
v RD  ve výši 105.000,- Kč se splatností 6 let; 

 
     a schválit uzavření příslušných smluv o zápůjčce v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení. 

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

 
Anotace: Fond rozvoje bydlení byl zřízen Zastupitelstvem města Slavičín jako účelový fond na opravu 
či modernizaci bytů, bytových nebo rodinných domů na území města Slavičín. RMS vychází 
z doporučení Správní rady fondu. 
 
 
 

2.  Přijetí finančního daru od TVD 

Usnesení č. 34/0391/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy mezi TVD – Technická výroba, a.s. a městem Slavičín, jejímž předmětem je 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč ke spolufinancování nákladů na pořízení publikací 
vydaných při příležitosti oslav 570. výročí založení obce Nevšová. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Dar TVD je účelový a je poskytnut v souvislosti s přípravou odborných publikací o MČ 
Nevšová. 
 
 
 

3.  Pacht části pozemku v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 34/0392/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Slavičín a 
 na část pozemku parc.č. 161/12 o výměře cca 280 m2 v katastrálním 

území Hrádek na Vlárské dráze za účelem zemědělského obhospodařování na dobu neurčitou 
s pachtovným ve výši 12 Kč/m2/rok. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 1 (Čechmánek); zdržel se 2 (Hubíková, Tománková); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pacht je uzavírán na dosud neobhospodařovaný pozemek v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, a 
to na doporučení OsV Hrádek. 
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4. Zřízení služebnosti v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 34/0393/19 

Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti užívacího práva spočívající v právu vlastním nákladem a vhodným a 
bezpečným způsobem zřídit na části pozemku parc.č. 1004/33 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
zpevněnou příjezdovou plochu k pozemku parc.č. 881/6  a tuto provozovat a udržovat. Služebnost bude 
zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 881/6 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze úplatně za úhradu 
podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
 

5. Žádost Rodinného a mateřského centra Slavičín o snížení plateb 

Usnesení č. 34/0394/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

snížení paušální platby za služby spojené s užíváním nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně 
Rodinným a mateřským centrem Slavičín na částku 468 Kč/m2/rok, a to po dobu rekonstrukce této 
budovy v roce 2019, nejdéle však po dobu dvou měsíců.  
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Rodinné a mateřské centrum žádá o snížení platby z důvodu rekonstrukce budovy. Platba je 
snížena za odběr v létě spotřebovávaných energií (elektřina).  
 
 
 

6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy v budově čp. 882 ve Slavičíně – Ateliér Mur 
s.r.o. 

Usnesení č. 34/0395/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společností Ateliér Mur s.r.o. na pronájem kanceláře v budově 
čp. 882 ve Slavičíně dohodou ke dni 31.10.2019  
 

v y h l a š u j e   z á m ě r 

 
na pronájem místnosti č. 400 o celkové výměře 32,85 m2 umístěné ve III. nadzemním podlaží budovy 
čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín, za nájemné ve výši 
500,-  Kč/m2/rok a paušální platby ve výši 720,- Kč/m2/rok  na dobu do 31.12.2020 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Stávající nebytový prostor v budově čp. 882 je pro společnost Ateliér Mur nedostačující, proto 
je vyhlašován záměr na jeho obsazení jiným subjektem. 
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7. Udělení souhlasu společnosti BTH Slavičín k uzavření smlouvy 

Usnesení č. 34/0396/19 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

společnosti BTH Slavičín spol. s.r.o., ve smyslu Smlouvy o správě a údržbě majetku č. 01/2012 čl. IV. 
písm. b) souhlas k uzavření smlouvy o umístění nápojového automatu v budově Polikliniky Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dochází k výměně vysloužilého automatu za nový, který bude provozován jiným subjektem. 
 
 
 

8. Schválení uzavření dodatku č. 11/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 34/0397/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 11/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o. jehož předmětem je rekonstrukce bytů a nebytů v majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválením dodatku dojde k rekonstrukci bytů v majetku města Slavičín.   
 
 
 

9. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 751 – 

Usnesení č. 34/0398/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 751 ve Slavičíně s 
 dohodou ke dni 31. 12. 2019  

 
v y h l a š u j e   z á m ě r 
 
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 229,62 m2 umístěných ve II. nadzemním podlaží 
domu čp. 751, který je součástí pozemku parc. č. st. 888 v katastrálním území Slavičín, za nájemné ve 
výši 570,- Kč/m2/rok za prodejní plochy a 470,- Kč/m2/rok za ostatní plochy na dobu určitou do 
31.12.2022. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: žádá o ukončení nájmu nebytového prostoru v domě čp. 751 ke dni 31. 
12. 2019 z důvodu ukončení činnosti, proto je rovněž vyhlášen záměr nový.   
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10.  Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 34/0399/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemku parc.č. 4444/3 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve 
prospěch vlastníků pozemků parc.č. 4340/7 a 4339/4 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 
 
 
Anotace: Služebnost je zřizována z důvodu plánované výstavby nového RD.  
 
 
 

11.  Čtvrtletní odměna řediteli městské nemocnice 

Usnesení č. 34/0400/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zvýšení nominální odměny za III. čtvrtletí 2019 řediteli Městské nemocnice Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Odměna je přiznána za výborné pracovní výsledky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela v.r.  Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka  

 


