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Žádost o poskytnutí informace - odpověď 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 6. února 2020 Vám zasíláme seznam investičních akcí, které jsou součástí 
schváleného rozpočtu města na rok 2020. Z názvů jednotlivých položek v přiloženém rozpočtu by mělo být 
patrné, o jaký druh stavebních prací či dodávek se jedná a zároveň je zde uvedena předpokládaná hodnota 
v tisících Kč. Akce jsou rozděleny do dvou sekcí a to na akce, u kterých je očekávána dotační podpora a 
akce, které budou financovány výhradně z vlastních zdrojů města. 
 
Harmonogram realizace jednotlivých akcí dosud nebyl stanoven s ohledem na neznámý termín schválení / 
neschválení dotace, dokončení projektové dokumentace, dokončení povolovacích procesů apod. 
 
Rozpočet města je vždy schvalován na jeden kalendářní rok, a tak v této chvíli není možné poskytnout 
informace o plánovaných investičních akcích na roky následující. 
 
 
Informace poskytl Odbor investic Městského úřadu Slavičín. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru správního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:

předpoklad dotace 2020 - výše dotace bude řešena RO během roku

Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek

Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice

Most přátelství: Zpřístupnění památ. chráněného zámeckého parku ve Slavičíně

Slavičín - strom pro krajinu - výsadba stromořadí

Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov

Slavičín - kvalitní zvuk pro kino

Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - akumulace

Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - povrchy

Slavičín - cyklostezka Za Zemánky - Ke Snožku

DDM - úprava venkovních prostor

Slavičín - československé letní kino

Letní kino 3. etapa: promítací domek a vstup

Slavičín - veřejné osvětlení - snížení ene. náročnosti ZM0014 Dlouhá

Slavičín - sídelní zeleň 

Slavičín - oprava kaple v ul. Osvobození

Slavičín Nevšová - Slavnica společná úprava cyklotrasy

Slavičín - snížení energetické náročnosti budovy čp. 882 a 883

Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad

par. 6409 Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem: 8 000

par. 3113 ZŠ Vlára - NFV na předfinancování projektu "Společné poznání historie…" 455

Předfinancování projektů v roce 2020 celkem (návratná finanční výpomoc) 455

2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města  (bez dotací)

par. 3613 Oživení Horního náměstí - kiosek 700

par. 3519 Stavební úpravy ve 4.NP, Poliklinika Slavičín 7 500

par. 3519 Poliklinika - zateplení střechy 900

par. 2219 Slavičín - parkovací stání ul. Dlouhá - 1. etapa 1 700

par. 2212 Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy 3 600

par. 2212 Hrádek na Vlárské dráze - úprava křižovatky silnic II/493 a II/495 3 000

par. 2212 Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 4 500

par. 2212 Slavičín - dopravní řešení ul. Žižkovská, Staroměstská 1 000

par. 2212 Úprava části ul. Okružní 150

par. 2219 Rekonstrukce lávky na ulici Luhačovská - Cihlářská ve Slavičíně 1 200

par. 2219 Slavičín - místo pro přecházení ul. Komenského 400

par. 3231 ZUŠ - stavební úpravy fasády 2 000

par. 3421 Revitalizace dětského hřiště Malé Pole 150

par. 3613 Stavební úpravy obchodního domu - 1.etapa (výtah, schodiště, úprava vstupu) 4 000

par. 3613 Energetické průkazy budov 100

par. 3613 Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30 350

par. 3613 Výměna podlahové krytiny v městské knihovně 150

par. 3631 Opravy VO dle pasportu 750

par. 3635 Zpracování změny č. 1 ÚP Slavičín 352

par. 3636 Slavičín - ZTV Šabatec (PD) 1 200

par. 3745 Altánek u DPS Hrádek 200

par. 3745 Revitalizace nábřeží Říky 150

Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem 34052
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