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1. Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a 
odpisový plán příspěvkových organizací města Slavičín 

Usnesení č. 44/0495/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540. 

b) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 
70882134.  

c) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 
70871531.  

d) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČ: 
70983895  

e) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022  a odpisový plán 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČ: 
69652406  

f) rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022  a odpisový plán 
příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 
62181378 

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

2. Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2020 – 
Služby města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 44/0496/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2020 mezi městem 
Slavičín a  společností Služby města Slavičína, s.r.o. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Návrh přílohy č. 1 obsahuje aktualizaci věcného a finančního plnění ze strany SMS, s.r.o. 
 
 
 

3.  Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

Usnesení č. 44/0497/19 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od 1. 1. 2020 platy ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených městem Slavičín. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Aktualizace platů ředitelů p.o. především reaguje na změnu platových tarifů. 
 
 
 

4. Dodatek ke smlouvě o dílo - Zpracování strategie/koncepce rozvoje sportu (město 
Slavičín) 

Usnesení č. 44/0498/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Masarykovou univerzitou, Brno, jehož 
předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla „Zpracování strategie/koncepce rozvoje sportu 
(město Slavičín)“ v termínu do 31.01.2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Z důvodu prodlení v realizaci dotazníkového šetření (souběh dvou dotazníků ve stejném 
termínu) je navrženo posunutí termínu dokončení díla. 
 
 
 

5. Zpracování „Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024" 

Usnesení č. 44/0499/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Agenturou Modifo, s.r.o., IČO 05714559, jejímž 
předmětem je zpracování „Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024“, a to za cenu 39 
tis. Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Zpracování koncepce je předpokladem dalšího zvyšování atraktivity města pro mladé rodiny 
a také podmínkou realizace neinvestičního projektu na podporu rodin v roce 2020. 
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6. Dohoda vlastníků kanalizací provozně souvisejících – VaK Zlín, a.s. 

Usnesení č. 44/0500/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně související mezi městem Slavičín a společností 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, jejíž předmětem je úprava 
vzájemných práv a povinností tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o smlouvu na základě, které dojde ke stanovení provozního režimu rozšíření 
kanalizační soustavy v MČ Nevšová o dalších 50 m. 
 
 
 

7. Schválení uzavření dodatku 1/2020 k smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 44/0501/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, spol. s r.o., který se týká plánu údržby a investic pro rok 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

 
Anotace: Jedná se o schválení finančních prostředků na investice a běžnou údržbu městských bytů a 
nebytových prostor v roce 2020. 
 
 
 

8. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově 
čp. 883 ve Slavičíně 

Usnesení č. 44/0502/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a  Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, IČ 476 
72 234, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice, na pronájem nebytových prostor v budově čp. 883, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k.ú. Slavičín o celkové výměře 29,725 m2 (místnost č. 
251, 252, 253 a ½ 250) za nájemné  2 180,- Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 598,-  Kč 
měsíčně bez DPH, na dobu od 1.3.2020 do 31.12.2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Z důvodu rekonstrukce horního patra polikliniky je schválený nový prostor pro činnost České 
průmyslové zdravotní pojišťovny. 
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9. Schválení uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 44/0503/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Slavičín a Českou 
průmyslovou zdravotní pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 20. 02. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dodatkem je prodloužené působení ČPZP ve stávajících prostorách.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Petr Čechmánek 
starosta  ověřovatel 

 


