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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 37/0420/19 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit rozpočtové opatření č. 17/2019/ZMS – rozvojové projekty – navýšení rozpočtované částky o 
800 tis. Kč z důvodu zajištění projektových podkladů pro realizaci nových akcí plánovaných na rok 2020. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
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.  Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – Most přátelství: 
Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně 

Usnesení č. 37/0421/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů č. sml. 
CZ/FMP/6c/033 mezi městem Slavičín a Regionem Bílé Karpaty se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín, IČ 70849153 na akci „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého 
parku ve Slavičíně“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
Anotace: Smlouva upravuje podmínky realizace přeshraničního projektu, jehož cílem je rekonstrukce 
mostu v zámeckém parku, který je v havarijním stavu. 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
37. schůze Rady města Slavičín konané dne 23. 10. 2019 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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3.  Slavičín – Nevšová - Slavnica - společná úprava cyklotrasy 

Usnesení č. 37/0422/19 

Rada města Slavičín  
 

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

schválit 
 
a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 

„Slavičín Nevšová – Slavnica – společná úprava cyklotrasy“ 
b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s 
podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Jedná se o projekt, jehož předmětem je rozvoj přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí 
Slavnica a také nákup strojové techniky pro údržbu cyklotras (např. malotraktor), a to s důrazem na 
místní část Nevšová. 
 
 
 

4. Slavičín – československé letní kino 

Usnesení č. 37/0423/19 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 

schválit 
 

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
„Slavičín – československé letní kino“ 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s 
podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Jedná se o projekt, jehož předmětem je rozvoj přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí 
Horné Srnie a dílčí rekonstrukce areálu letního kina ve Slavičíně. 
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5. Zřízení služebnosti – HZS Zlínský kraj 

Usnesení č. 37/0424/19 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a ČR - 

Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, Přílucká 213, 760 01 Zlín, ve věci 

změny, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 
pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Dodatkem č. 1 se mění počet sloupů pro výjezdovou signalizaci z původních 2 ks na 4 ks dle 
schváleného dopravního značení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 
 
 
 

6. Udělení Ceny města Slavičín  

Usnesení č. 37/0425/19 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
udělit Cenu města Slavičín za rok 2019 panu Janu Pivečkovi, in memoriam. 
 
 
pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Na základě nominace Nadace Jana Pivečky RMS navrhuje ocenit jednoho 
z nejvýznamnějších rodáků města, který přispěl jak k věhlasu města v národním i mezinárodním 
měřítku, tak i k jeho harmonickému rozvoji.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Petr Čechmánek 
starosta  ověřovatel 

 


