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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 17/0194/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 14/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Domu sociálních služeb Návojná, 
p. o., Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ: 70850852, ve výši 2 tis. Kč. 
 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit rozpočtové opatření č. 1/2019/ZMS – pořízení nového konvektomatu pro MŠ Slavičín – 
Malé Pole, p. o., Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 70871531, ve výši 300 tis. Kč. 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (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. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 – Dům sociálních 
služeb Návojná 

Usnesení č. 17/0195/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Domu sociálních služeb Návojná, 
příspěvkové organizaci, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ 70850852, ve výši 2.000,- Kč 

a 

uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a Domem sociálních 
služeb Návojná, příspěvkovou organizací, Návojná 100, 763 32, Nedašov.         

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
17. schůze Rady města Slavičín konané dne 30. 4. 2019 

 
 

 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  

 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Peněžitý dar je poskytován v souladu se zaužívanou zvyklostí a odráží počet klientů s trvalým 
bydlištěm ve Slavičíně. 
 
 

3. Ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

Usnesení č. 17/0196/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze 
dohodou ke dni 30. 4. 2019 – nájemce
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Ukončení nájemní smlouvy dohodou bylo přijato z důvodů sociálních.  
 
 
 

4. Žádost o souhlas k umístění klimatizační jednotky v nebytovém prostoru 

Usnesení č. 17/0197/19 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

Veronice Kozubíkové souhlas k umístění klimatizační jednotky v domě čp. 17 ve Slavičíně, Hrádku na 
Vlárské dráze za těchto podmínek: 
- nájemkyně je povinna klimatizační jednotku pořídit na vlastní náklad a vlastním nákladem ji udržovat 

v takovém stavu, aby neohrozila stav domu čp. 17 ani majetek a zdraví třetích osob; 
- v případě skončení nájemního vztahu je nájemkyně povinna na vlastní náklad odstranit umístěnou 

klimatizační jednotku a pronajaté nebytové prostory i dům čp. 17 uvést vlastním nákladem do 
původního stavu;    

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Jedná se o krok související s umožněním podnikatelské činnosti v prostorách města.  
 
 

5.  Zpracování koncepce rozvoje sportu města Slavičín 

Usnesení č. 17/0198/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Masarykovou univerzitou, Brno, jejímž předmětem je 
zpracování koncepce rozvoje sportu města Slavičín, a to za cenu 60 tis. Kč vč. DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Koncepce je zákonnou povinností města. Cílem koncepce je analyzovat spolkový život, 
podmínky pro sportování včetně provozních charakteristik jednotlivých sportovišť. 



 
URMS č. 17, 30. 4. 2019  3 / 4 
 

6. Ceník inzerce do Slavičínského zpravodaje 2019 

Usnesení č. 17/0199/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ceník inzerce ve Slavičínském zpravodaji s účinností od 1. 5. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Navýšení cen komerční inzerce (v průměru o 20-30%) je vedeno snahou o plošnou regulaci 
množství potištěné plochy a záměrem zvýšení příjmů z této inzerce, která by alespoň částečně pokryla 
zvýšené náklady na distribuci. 
 
 
 

7.  Návrh na zvolení člena dozorčí rady BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 17/0200/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

 
navrhnout valné hromadě společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o., IČ 25321358, zvolit členem dozorčí 
rady této společnosti pana Martina Viceníka. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Vzhledem k úmrtí jednoho z členů tohoto kolektivního orgánu je navrhováno jeho doplnění o 
člena nového.  
 

 

8. Koncepce aktivního života seniorů města Slavičín na léta 2019-2022 

Usnesení č. 17/0201/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

 
schválit Koncepci aktivního života seniorů města Slavičín na léta 2019-2022. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Zpracováním koncepce se městu otevírá možnost systematického pojetí politiky aktivního 
života seniorů. Sekundárním benefitem je možnost účasti v dotačním titulu MPSV Obec přátelská rodině 
a seniorům. 
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9.  Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany 

Usnesení č. 17/0202/19 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

 
schválit obsah projektu „Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany“ a podání žádosti 
o dotaci do Podprogramu MMR – 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské 
využití. 
 

s c h v a l u j e  

 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektu „Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál 
bývalé civilní obrany“ mezi městem Slavičín a společností regiozona plus s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 
01 Zlín, jejíž předmětem je poradenství při realizaci projektu „Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál 
bývalé civilní obrany“ dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj, a to za cenu 89.500 Kč 
 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Město Slavičín se chce ucházet o dotační podporu v programu MMR poskytující prostředky 
na revitalizaci brownfieldů. Podmínkou je mj. schválení radou, resp. zastupitelstvem města. Předmětem 
projektu je regenerace objektů, které dříve využívaly složky CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Mgr. Božena Filáková 

        starosta                       ověřovatelka 
 


