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Rada města Slavičín 

 
 

1. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. 81/0903/21 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit 
a) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 

v roce 2021“; 
b) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 2021“; 
c) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí a 

mládeže v roce 2021“; 
d) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

v roce 2021“; 
e) uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín 
a Dotačními programy. 

 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Usnesením č. XIV/4/2020 ze dne 21.10.2020 vyhlásilo Zastupitelstvo města Slavičín Dotační 
programy na rok 2021. Na podporu vybraných oblastí společenského života je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 800.000 Kč. 
 
 
 

2. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 

Usnesení č. 81/0904/21 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a ZUŠ Slavičín, náměstí Mezi 
Šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, ve výši 20 000 Kč za účelem pořízení nové bicí 
soustavy včetně HW a činelů. 
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b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH-ČMS-Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová, Nevšová 95, 763 21 Slavičín, IČO 65792343, ve výši 15 000 Kč za účelem 
financování provozu a údržby areálu SDH Nevšová. 

 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 70882134, ve výši 17 000 Kč za účelem financování 
předplaveckého výcviku pro žáky 1. ročníku a  zdokonalovacího plaveckého výcviku pro žáky 4. a 
5. ročníku. 

 

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

3. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

Usnesení č. 81/0905/21 
 
Rada města Slavičín  
 

s t a n o v u j e 
 
v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od 01. 01. 2021 platy ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených městem Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

 

4. Dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše 

Usnesení č. 81/0906/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně ze dne 31. 
01. 2018, jehož předmětem je specifikace rozsahu služeb, počet objednaných hodin, hodinová sazba, 
termíny zpracování výkazů a fakturace za služby zajišťované Městskou knihovnou Slavičín v roce 2021 
pro pět obecních knihoven jejího Knihovnického střediska. 
 

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

5. Stanovení počtu zaměstnanců 

Usnesení č. 81/0907/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, celkový počet zaměstnanců města Slavičín v městském úřadu a v organizačních složkách 
města. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 81/0908/21 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín – obnova elektroinstalace ZŠ Vlára – II. etapa“ Pavlu Semeniukovi, Spešov 203, 679 02 
Spešov, IČO 60538147, za cenu obvyklou ve výši 180 000 Kč; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Pavlem Semeniukem, Spešov 203, 679 02 Spešov, 
IČO 60538147, na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: „Slavičín – obnova 
elektroinstalace ZŠ Vlára – II. etapa“ za cenu obvyklou ve výši 180 000 Kč s termínem plnění do 19. 02. 
2021. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká vypracování projektové dokumentace na druhou etapu 
obnovy elektroinstalace v části budovy ZŠ Vlára. 
 
 
 

7. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 81/0909/21 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej části pozemku parc. č. 4338/1 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Nevšová 

za kupní cenu 300 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

Anotace: Prodej části pozemku je doporučován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy uvedená 
část pozemku je zaplocena a dlouhodobě využívána vlastníky rodinného domu.  
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8. Žádost o změnu termínu ukončení smlouvy 

Usnesení č. 81/0910/21 
 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

část usnesení RMS č. 78/0871/20 ze dne 8. 12. 2020, týkající se ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v čp. 751 ve Slavičíně mezi městem Slavičín a Janou Al-Ali. 
 
s c h v a l u j e 
 
a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a Janou Al-Ali na pronájem nebytových 
prostor v II. nadzemním podlaží domu čp. 751 ve Slavičíně dohodou ke dni 28. 02. 2021; 
 
b) uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Slavičín a Janou Al-Ali, jehož 
předmětem je sleva na nájemném za 4. čtvrtletí roku 2020, a to z důvodu zákazu nebo omezení provozu 
v provozovnách vymezených usneseními Vlády ČR přijatými v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS CoV-2. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Změna termínu ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (prodejna obuvi) 
v domě čp. 751 ve Slavičíně. 
 
 
 

9.  Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 81/0911/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů nájemcům: 
 

– na dobu do 30.04.2021 
– na dobu do 30.04.2021 za podmínky úhrady dlužného nájmu a 

služeb nejpozději do 31.01.2021  
– na dobu do 31.01.2022 

– na dobu do 31.01.2022 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv na pronájem městských bytů uzavřených do 31.1.2021.                
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10. Žádost o schválení pronájmu nebytových prostor v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 81/0912/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. 202 o výměře 19,75 m2 a 
místnosti č. 203 o výměře 12,25 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, mezi městem Slavičín a společností SPC solutions, spol. s r.o., IČO 
49973487, Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, za nájemné 3840 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu 
ve výši 2293 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování 
kanceláře společnosti. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem volných nebytových prostor v budově čp. 
882 ve Slavičíně. 
 
 

11. Stanovení nájemného v bytě č. 390/14 ve Slavičíně 

Usnesení č. 81/0913/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 14 v domě čp. 390 ve Slavičíně na 2243 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je 
oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým 
statistickým úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze 
nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 5 % původního nájemného. Případné zvýšení 
nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Stanovení nájemného ve volném bytě.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková  
starosta  ověřovatelka 

 


