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Rada města Slavičín 

 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 108/1271/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  54/2021/RMS – projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý 
úřad“ – přijetí části dotace ze státního rozpočtu ve výši 673 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci 
projektu zaměřeného na tvorbu strategických dokumentů a zlepšování komunikace organizace 
směrem k občanům. Doplatek vlastních prostředků ve výši 200 000 Kč bude krytý z rozpočtové 
rezervy určené na projekty v případě schválení dotace; 
 
rozpočtové opatření č. 55/2021/RMS – projekt „Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín“ – přijetí části 
dotace ze státního rozpočtu ve výši 50 000 Kč za účelem realizace projektu zaměřeného na zavedení 
a rozvoj nástrojů zlepšování komunikace organizace směrem k občanům a zavedení inovačního 
managementu v organizaci. Doplatek vlastních prostředku ve výši 3 000 Kč bude krytý z rozpočtové 
rezervy určené na projekty v případě schválení dotace; 

rozpočtové opatření č. 56/2021/RMS – přijetí finančního příspěvku od Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR ve výši 166 000 Kč na realizaci managementových opatření z důvodu ochrany přírody 
(výsadba solitérních stromů v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze); 

rozpočtové opatření č. 57/2021/RMS – přijetí finančního příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 
667 000 Kč za účelem krytí výdajů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 
2020; 

rozpočtové opatření č. 58/2021/RMS – přijetí finančního příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 
260 000 Kč za účelem krytí výdajů na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; 

rozpočtové opatření č. 59/2021/RMS – projekt „Slavičín – cyklostezka Hrádek – Divnice – 
Bohuslavice“– přijetí dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 489 000 Kč ani související výdaje 
rozpočtované ve stejné výši nebudou v roce 2021 realizovány. Realizace se posunuje na rok 2022; 
 
rozpočtové opatření č. 60/2021/RMS – projekt „Na kole po rozhlednách česko – slovenského 
pohraničí“ – přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 
150 000 Kč z důvodu předfinancování části výdajů na projekt. Dokončení realizace se posunuje na rok 
2022; 
 
rozpočtové opatření č. 61/2021/RMS –  „Dětský klub a příměstské tábory Slavičín“– přesun 
prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace z důvodu předfinancování akce. 
Oproti původním předpokladům bude neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na realizaci 
projektu ve výši 886 000 Kč uhrazena na účet města až v průběhu roku 2022; 
 
rozpočtové opatření č. 62/2021/RMS – projekt „Slavičín – protipovodňová opatření města – upgrade 
varovného systému“– přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 464 000 ani související výdaje 
rozpočtované ve stejné výši nebudou v roce 2021 realizovány. Realizace se posunuje na rok 2022; 
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rozpočtové opatření č.  63/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
34 000 Kč za účelem krytí ročních výdajů na realizaci projektu. „Slavičín – výsadba krajinné zeleně 
v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze“. Dotace původně rozpočtována na částku 80 000 Kč. Celkové 
roční náklady činí 95 000 Kč. Doplatek vlastních prostředku bude uhrazen z rozpočtové rezervy 
určené na projekty v případě schválení dotace; 
 
rozpočtové opatření č. 64/2021/RMS – akce „Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy“ – 
navýšení rozpočtované částky o 43 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací; 
 
rozpočtové opatření č. 65/2021/RMS – provoz a správa hřbitova – navýšení rozpočtované částky o 
15 000 Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci stávajícího rozpočtu; 
 
rozpočtové opatření č. 66/2021/RMS – správa a údržba veřejné zeleně – navýšení rozpočtované 
částky o 260 000 Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci stávajícího rozpočtu; 
 
rozpočtové opatření č. 67/2021/RMS – chodníky a místní komunikace – navýšení rozpočtované 
částky o 268 000 Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu; 

rozpočtové opatření č. 68/2021/RMS – městský klub a infocentrum – navýšení rozpočtované částky 
u příjmů a současně výdajů o 180 000 Kč z důvodu rozšíření sortimentu prodeje zboží; 

rozpočtové opatření č. 69/2021/RMS – místní samospráva a státní správa – městský úřad 
 – navýšení výdajů o 160 000 Kč z důvodu dodatečných nákladů na vybavení, rekonstrukce a opravy 
realizované v prostorách městského úřadu. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a 
odpisový plán příspěvkových organizací města Slavičín 

Usnesení č. 108/1272/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 
70871540; 

b) rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 
70882134; 

c) rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČO 70871531; 

d) rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČO 
69652406; 

e) rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČO 
62181378. 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
                                                                    
 

3. Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2022 – 
Služby města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 108/1273/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Přílohy č. 1pro rok 2022  ke smlouvě o zajišťování služeb uzavřené mezi městem Slavičín   
a společností Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 

4.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města Slavičín 

Usnesení č. 108/1274/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města Slavičín mezi městem 
Slavičín a auditorem Ing. Ivanem Kučerou, Na Zápovědi 428, 686 05 Slavičín, IČO 66267184, jehož 
předmětem je navýšení ceny za přezkoumání hospodaření na 45 000 Kč + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
                                                                                                                                            

5. Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ 
Slavičín – Vlára 

Usnesení č. 108/1275/21 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  s o u h l a s  

s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkovou organizaci, ve výši 
42 720 Kč, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, IČO 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, v rámci projektu „Obědy pro děti“, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 
13 žáků ve školním roce 2021/2022. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
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6. Odměny z dohod pro členy JSDH města Slavičín 

Usnesení č. 108/1276/21 
 

Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

odměny z dohod provedení práce členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Slavičín, 
kategorie JPO II s pohotovostí s účinností od 01.01.2022. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
               
                                                                                                        

7. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v domech čp. 850 - 853 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 108/1277/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů mezi městem Slavičín a jejich nájemci v domech čp. 
850, 851, 852, 853 ve Slavičíně, jejichž předmětem je úprava výše nájemného nebo prodloužení doby 
nájmu. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
                                   
                                                                                                          

8. Jmenování člena školské rady 

Usnesení č. 108/1278/21 
 

Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

Mgr. Milenu Tománkovou členkou školské rady při Základní škole Slavičín – Malé Pole, Osvobození 
8. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 1 (Tománková); nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 

9. Smlouva o zajištění provozování veřejného pohřebiště 

Usnesení č. 108/1279/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště mezi městem Slavičín a obcemi 
Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rokytnice a Rudimov. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
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10. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – „Hrádek na Vlárské dráze – 
úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“ 

Usnesení č. 108/1280/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu číslo: SML/0699/21 mezi městem Slavičín a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, 
IČO 70934860 v rámci stavby „Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“, 
jejímž předmětem je posílení kapacity původně navržených chrániček a navýšení jejich počtu. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
                                           
                                                               

11. Žádost Rodinného a mateřského centra o udělení souhlasu s úpravami v 
nebytovém prostoru 

Usnesení č. 108/1281/21 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas Rodinnému a mateřskému centru Slavičín k úpravám nebytového prostoru – místnosti č. 
260 v čp. 883 ve Slavičíně za těchto podmínek: 
- nájemce provede úpravy – posunutí zásuvek dle doloženého plánku na vlastní náklad; 
- v případě skončení nájemního vztahu je nájemního vztahu je povinen na vlastní náklad uvést 

prostory do původního stavu. 
 
 

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

12. Schválení uzavření Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 108/1282/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín 
a společností BTH Slavičín, jehož předmětem je plán údržby a investic pro rok 2022 v objektech ve 
vlastnictví města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
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13. Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS 841 ve Slavičíně 

Usnesení č. 108/1283/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 
208 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně dohodou ke dni 31.12.2021. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
 

14. Smlouva o zajišťování provozu městského kluziště – Služby města Slavičín, s.r.o. 

Usnesení č. 108/1284/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy o zajišťování provozu městského kluziště mezi městem Slavičín a 
Službami města Slavičína, s.r.o. 
 

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

15. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 108/1285/21 
 

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 dodávky na akci: „Slavičín – veřejné osvětlení – 
snížení energetické náročnosti ZM0014 Dlouhá“ uchazeči SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Dlažánky 
305, 769 01 Holešov, IČO 46900250, DIČ CZ46900250 za cenu obvyklou ve výši 1 999 012 Kč bez 
DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., 
Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IČO 46900250, DIČ CZ46900250 na dodávky na akci: „Slavičín – 
veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti ZM0014 Dlouhá“ za cenu obvyklou 1 999 012 Kč 
bez DPH. 

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

 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká výměny svítidel veřejného osvětlení na ulici Dlouhá a 
sídlišti ve čtvrti Malé Pole. 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


