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Rada města Slavičín 

 
 
                                                                                                                                            

1. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 

Usnesení č. 102/1185/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/20 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH-ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín, p.s, Hasičská 307, 763 21 Slavičín, IČO 65792441, ve výši 50 000 Kč za účelem 
financování části výdajů na pořízení vycházkových obleků pro hasiče; 

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

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/21 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Yoga Slavičín, z.s, Dlouhá 627, 
763 21 Slavičín, IČO 11861444, ve výši 6 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořádání 
akce: „Kurz jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN ve Slavičíně“; 

 

Hlasování: pro 4; proti 2 (Hubíková, Tománková); zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 

 

c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2021/22 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Post Bellum, z.ú, Španělská 
1073/10, 120 00 Praha-Vinohrady, IČO 26548526, ve výši 35 000 Kč za účelem financování části 
výdajů na realizaci projektu: „Příběhy našich sousedů“. 

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

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
102. schůze Rady města Slavičín konané dne 13. 10. 2021 

 
 
 

 
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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2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 102/1186/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 41/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace SH-ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín, p.s, Hasičská 307, 763 21 Slavičín, IČO 65792441, ve výši 50 000 Kč za účelem 
financování části výdajů na pořízení vycházkových obleků pro hasiče; 

rozpočtové opatření č. 42/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace Yoga Slavičín, z.s, Dlouhá 627, 
763 21 Slavičín, IČO 11861444, ve výši 6 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořádání akce: 
„Kurz jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN ve Slavičíně“; 

rozpočtové opatření č. 43/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace Post Bellum, z.ú, Španělská 
1073/10, 120 00 Praha-Vinohrady, IČO 26548526, ve výši 35 000 Kč za účelem financování části 
výdajů na realizaci projektu: „Příběhy našich sousedů“; 

rozpočtové opatření č. 44/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
5 000 Kč určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 
2021 v souvislosti s epidemií COVID-19. 

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

schválit rozpočtové opatření č. 19/2021/ZMS – akce „Slavičín – venkovní ledové kluziště“ – zařazení 
nové investiční akce do rozpočtu města v částce 6 000 000 Kč s tím, že finanční krytí bude zajištěno 
zapojením úspor z let minulých. 
 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                            

3. Jmenování členů školských rad 

Usnesení č. 102/1187/21 
 

Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

s účinností od 12.07.2021 členy školské rady při: 
 
a) Základní škole Slavičín – Vlára  

- Mgr. Tomáše Chmelu 
- Mgr. Janu Adámkovou 
- Vladimíra Hubíka 

 
b) Základní škole Slavičín – Malé Pole 

- Moniku Hubíkovou 
- Mgr. Janu Durďákovou 
 
 

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

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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4. Stanovení platu řediteli ZŠ Slavičín - Vlára 

Usnesení č. 102/1188/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

plat řediteli Základní školy Slavičín – Vlára, příspěvková orzanizace, PaedDr. Petru Navrátilovi, 
s účinností od 01.10.2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 

5. Návrh na udělení Cenu města Slavičín 

Usnesení č. 102/1189/21 
 
Rada města Slavičín  

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

udělit Cenu města Slavičín panu Milanu Švrčinovi, in memoriam a panu Jaroslavu Jeřábkovi, a to za 
rozvoj a udržování folklorních tradic města Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
 
 
 

6. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín - AGROL spol. s r. o. 

Usnesení č. 102/1190/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 1927/7 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Slavičín na základě 
žádosti společnosti AGROL spol. s r.o. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy část pozemku, na kterou 
je vyhlašován záměr, je zaplocena a užívána společností AGROL spol. s.r.o. 
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7. Směna části pozemků v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 102/1191/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu části pozemků v k. ú. Slavičín, a to: 

- část pozemku parc. č. 4073/114 o výměře cca 30 m2, vlastník město Slavičín, 

- za část pozemku parc. č. 4073/115 o výměře cca 80 m2, vlastníci 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Směnou pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů v souladu se skutečným stavem. 
 
 
 
 

8. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 102/1192/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/84 a 
332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 332/52 v k. ú. 
Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – INSTOP DEVELOPER s.r.o. 

Usnesení č. 102/1193/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/84 a 
332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 332/54, 
332/55, 332/56, 332/57, 332/58 a 332/94 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
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10. Žádost o výpůjčku nemovitosti ve Slavičíně - Charita Slavičín 

Usnesení č. 102/1194/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku budovy čp. 144, která je součástí pozemků parc. č. st. 89 a parc. č. 186/3  v k.ú. Slavičín 
včetně těchto pozremků. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Tománková); nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
Anotace: Smlouva o výpůjčce je uzavírána za účelem využití vhodných prostor pro poskytování 
sociálních služeb centra denních služeb Charity Slavičín. 
 
 
 
 

11. Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru   

Usnesení č. 102/1195/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a Michaelou Andersovou na pronájem 
nebytového prostoru v hotelu Slavičan, a to dohodou ke dni 31.10.2021. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
Anotace: Ukončení nájmu nebytového prostoru. 
 
 
 

12. Metodický pokyn č. MP/19-1/2021, pravidla používání symbolů města Slavičín 

Usnesení č. 102/1196/21 
 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

metodický pokyn č. MP/19-1/2021, pravidla používání symbolů města Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


