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1. Úprava Programu rozvoje města Slavičín 2016-2022 

Usnesení č. 60/0639/20 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit úpravu Programu rozvoje města Slavičín 2016-2022 spočívající v doplnění programových 
opatření v kapitole Zvýšení kvality života ve městě o nová opatření č. 2.7 Nové nástroje pro zlepšování 
komunikace s veřejností a č. 2.8 Zavádění inovací do fungování městského úřadu. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Milička) 
 
 
Anotace: Úprava platné rozvojové strategie z důvodu splnění podmínky pro podání projektové žádosti 
do 109. výzvy OP Z. 

 
 
 

2. Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 

Usnesení č. 60/0640/20 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit Koncepci prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Milička) 
 
 
Anotace: Koncepce je připravena s cílem reagovat na negativní demografické trendy a splnit podmínku 
pro bodové zvýhodnění žádosti o podporu DT 1 – Obec přátelská rodině a seniorům – MPSV. 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
60. schůze Rady města Slavičín konané dne 19. 05. 2020 

 
 
 

 
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. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 60/0641/20 

 
Rada města Slavičín  

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: „Revitalizace nábřeží Říky“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 123 740 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: „Revitalizace 
nábřeží Říky“ za cenu obvyklou 123 740 Kč bez DPH, s termínem realizace od 21. 05. 2020 do 30. 06. 
2020. 
 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Milička) 
 
 

Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká osazení nových laviček, odpadkových košů a provedení 
navazujících terénních úprav na nábřeží Říky. 
 
 
 

4. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 60/0642/20 
 

Rada města Slavičín  

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

směnu pozemků v katastrálním území Slavičín, spočívající: 
- v prodeji pozemku parc. č. 1791/35 o výměře 117 m2, vlastník město Slavičín, v kupní ceně 450 

Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH, 
- a v nabytí pozemků parc. č. st. 520/2 o výměře 19 m  a parc. č. st. 519/3 o výměře 4 m , vlastník 

, v kupní ceně 250 Kč/m2, nabyvatel město 
Slavičín; 
 

za podmínky, že uhradí rozdíl v kupních cenách a veškeré náklady, které se směnou 
souvisí. 

 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Milička) 
 

 
Anotace: Město Slavičín je vlastníkem pozemku v lokalitě Lukšín bez možnosti přístupu. Žadatel je 
naproti tomu vlastníkem pozemků v lokalitě Hrubé Pole, jenž jsou součástí veřejně užívaného pozemku. 
Po realizaci směny dojde k úpravě vlastnických práv podle skutečného stavu.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. arch. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 
 


