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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 56/0609/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 12/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku od Regionu Bílé Karpaty 
z Evropského fondu regionálního rozvoje na spolufinancování projektu „Most přátelství: Zpřístupnění 
památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ ve výši 735 000 Kč. Celkové náklady na projekt 
činí 1 000 000 Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 265 000 Kč bude hrazen z rozpočtové 
rezervy na dofinancování projektů v případě schválení dotace. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
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. Partnerská smlouva - destinační společnosti Zlínsko Luhačovicko 

Usnesení č. 56/0610/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření partnerské smlouvy mezi městem Slavičín a společností Luhačovské Zálesí,o.p.s., IČ 
27735109, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při rozvoji cestovního ruchu 
v destinaci prostřednictvím založené organizační složky Destinační management Zlínsko a 
Luhačovicko. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 

Anotace: V návaznosti na rozhodnutí z roku 2019 o přistoupení k destinační společnosti Zlínsko – 
Luhačovicko je schválena příslušná partnerská smlouva. 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
56. schůze Rady města Slavičín konané dne 14. 04. 2020 

 
 
 

 
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. Prodloužení uzavření mateřských škol 

Usnesení č. 56/0611/20 

 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

v návaznosti na usnesení Rady města Slavičín č. 52/0588/20 o prodloužení uzavření mateřských škol 
na území města Slavičín od 20. 04. 2020 do 30. 04. 2020 s tím, že PŘÍSLUŠNÉpracoviště mateřské 
školy Malé Pole nebo mateřské školy Vlára Slavičín, bude otevřeno pouze pro děti rodičů pracujících 
v oblasti zdravotnictví, IZS, prodeje potravin a pro případy zvláštního zřetele, o kterých rozhodne 
ředitelka mateřské školy. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Omezený provoz mateřských škol je garantován pro zúžený okruh dětí a to v souvislosti 
s opatřeními nouzového stavu vyhlášeného vládou z důvodu pandemie. 
 
 
 
 

4. Zřízení služebnosti ke stavbě RD Slavičín - 

Usnesení č. 56/0612/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4370/18 v k. 
ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4370/24 v k. ú. Slavičín 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Souhlas je vydáván v souvislosti s připravovanou výstavbou RD. 

 
 
 
 

5. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová -

Usnesení č. 56/0613/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 51 na 
pozemcích parc. č. 4344/2 a 81/4 v k. ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků 
pozemků parc. č. st. 331 a parc. č. 80/3 v k. ú. Nevšová, jejíž součástí je stavba RD čp. 51, úplatně za 
úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
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Anotace: Souhlas je vydáván v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí RD. 
 
 
 

6. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová - 

Usnesení č. 56/0614/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 4335/14 v katastrálním území Nevšová o výměře 75 m2 na základě 
žádosti

 
 

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

 
Anotace: Pozemek je užíván fyzickou osobou (žadatelem). Město Slavičín se snaží dlouhodobě 
narovnávat nevyřešené majetkoprávní záležitosti. OsV s prodejem souhlasí. 

 
 
 
 

7. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – Slavnet 

Usnesení č. 56/0615/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 281/13, 286/2, 288/2, 281/14, 
294/7, 302/11, 302/8, 302/1, 302/75, 302/74, 302/53, 302/46, 302/78, 302/99, 302/90, 302/52, 4587/4, 
4588/1, 4591, 4575/1, 4581/5, 4575/4, 4575/6 v k. ú. Slavičín a na pozemcích parc. č. 2657/4, 2657/3, 
2567/1, 2657/6 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze ve prospěch společnosti Slavnet Networks s.r.o., IČ 
24298166, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9 Podolí, za účelem uložení podzemního 
telekomunikačního vedení inženýrské sítě úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením 
RMS č. 88/1118/17.  
 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Souhlas je vydáván na základě žádosti investora stavby. Město Slavičín po dohodě využije 
možnost přípolože kabelového vedení pro rekonstrukci VO. 
 

 
 

8. Prodej části pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 56/0616/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
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schválit prodej části pozemku parc. č. 2665/2 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Nevšová 
 za kupní cenu 300 Kč/m2 a 

za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 

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

Anotace: Rada doporučuje prodej po souhlasu OsV, a to v situaci, kdy má dojít k dlouhodobě 
nedořešeným uživatelským a vlastnickým vztahům v dané lokalitě. 
 
 
 

9. Dohoda o účelové komunikaci – INSTOP, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 56/0617/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o užívání účelové komunikaci mezi městem Slavičín a společností INSTOP, spol. s 
r.o., IČ 46994955, se sídlem Obchodní 16, Slavičín, jejímž předmětem je změna podmínek užívání 
účelové komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 4454/3 v k. ú. Slavičín stanovených Smlouvou 
o užívání účelové komunikace ze dne 16. 11. 2016. 

 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Dohoda řeší užívání účelové komunikace na pozemku parc. č. 4454/3 v k.ú. Slavičín, 
respektive neuvedení této komunikace do původní stavu, kdy společnost INSTOP ponechá tuto 
komunikaci ve stavu vybudovaném na základě Smlouvy o užívání účelové komunikace ze dne 16. 11. 
2016, a to především z důvodu jejího možného využití při stavbě RD v nové lokalitě.  
 
 

 

10. Žádost o náhradu škody - SVJ č. p. 338 - 340, Slavičín 

Usnesení č. 56/0618/20 
 

Rada města Slavičín  

o d m í t á  

odpovědnost města Slavičín za škodu ve výši 42 169 Kč uplatněnou Společenstvím vlastníků jednotek 
čp. 338-340, ul. Na Zastávce, Slavičín, kdy škoda měla být způsobena na kanalizaci domu čp. 338-340 
kořeny stromu vzrostlého na pozemku ve vlastnictví města Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Na základě odborných doporučení RMS odmítla uznat škodu spočívající v porušení 
kanalizačního vedení. 
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11. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 56/0619/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
 – na dobu do 31. 07. 2020 

 – na dobu do 31. 07. 2020 
– na dobu neurčitou 

 
 

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

 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 
 


