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1. Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Slavičín – Malé Pole 

Usnesení č. 40/0444/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

čerpání fondu investic ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, IČ: 70882134, Osvobození 8, 
763 21 Slavičín, ve výši 35 tis. Kč za účelem dofinancování investiční části projektu IROP - „Modernizace 
jazykovo – počítačové učebny“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Příspěvková organizace města Slavičín ZŠ Slavičín – Malé Pole podala v souladu s čl. 2 bod 

6) metodického pokynu MP/8-8/2008 žádost o udělení souhlasu s čerpáním fondu investic ve výši 35 tis. 

Kč za účelem dofinancování investiční části projektu IROP - „Modernizace jazykovo – počítačové 

učebny“. Schválení čerpání fondu nemá mít vliv na výši schváleného provozního příspěvku od 

zřizovatele. 

 
 
 

2. Ceny za svoz odpadů na rok 2020 

Usnesení č. 40/0445/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

ceny za svoz směsného komunálního odpadu (ceny za evidenční známky na popelnice, cena za pytle 
na směsný komunální odpad), termín splatnosti ceny a podmínky využití černých pytlů jako jediného 
způsobu likvidace odpadu v domácnosti na rok 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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3.  Dohoda o realizaci managementových opatření 

Usnesení č. 40/0446/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o realizaci managementových opatření mezi městem Slavičín a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 za účelem výsadby 
70 ks ovocných stromů za finanční příspěvek na péči ve výši 49.000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

4. Schválení uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 40/0447/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 24. 12. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dodatkem je prodloužené působení ČPZP ve stávajících prostorách. 
 
 
 

5. Smlouva o vzájemné spolupráci – ARRIVA MORAVA a.s. 

Usnesení č. 40/0448/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Slavičín a společností ARRIVA MORAVA 
a.s., Ostrava, IČ 25827405, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při zabezpečování úkolů 
souvisejících s informováním cestujících o Integrovaném dopravním systému Zlínského kraje, s 
ověřováním žákovských průkazů a přijímáním reklamací. 
 

b) uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Slavičín a společností ARRIVA   
MORAVA a.s., Ostrava, IČ 25827405, jejímž předmětem je stanovení podmínek práce s osobními 
údaji zákazníků společnosti ARRIVA MORAVA a.s., které bude město Slavičín zpracovávat na 
základě smlouvy o vzájemné spolupráci. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 


