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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 65/0700/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 21/2020/RMS – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 
1 100 000 Kč určené vítězným obcím v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ na 
realizaci proseniorských aktivit a současně krytí provozních výdajů na podporu seniorů hrazených z této 
dotace ve stejné výši; 

rozpočtové opatření č. 22/2020/RMS – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 
600 000 Kč určené vítězným obcím v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ na 
realizaci prorodinných aktivit a současně krytí provozních výdajů na podporu rodiny hrazených z této 
dotace ve stejné výši; 

rozpočtové opatření č. 23/2020/RMS – poskytnutí individuální spolku Orel jednota Slavičín, 
Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČ: 62182170, ve výši 25 000 Kč za účelem rekonstrukce koupelen 
na orlovně;  
 
rozpočtové opatření č. 24/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Nevšová, 
Nevšová 43, 763 21 Slavičín, IČ: 48473359, ve výši 25 000 Kč za účelem vybudování chladícího 
zařízení pro uchování ulovené zvěře; 
 
rozpočtové opatření č. 25/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti 
Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ: 48473626, ve výši 30 000 Kč za účelem malování interiéru 
kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecilie ve Slavičíně; 
 
rozpočtové opatření č. 26/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace SH ČMS–Sboru dobrovolných 
hasičů Nevšová, Nevšová 95, 763 21 Slavičín, IČ: 65792343, ve výši 15 000 Kč za účelem krytí části 
nákladů na provoz areálu SDH Nevšová;  
 
rozpočtové opatření č. 27/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace spolku Sportovní kluby Slavičín, 
Školní 29, 763 21 Slavičín, IČ: 00544621, ve výši 10 600 Kč za účelem krytí části provozních nákladů 
volejbalového družstva juniorek v rámci soutěže Krajského přeboru 2020/2021; 
 
rozpočtové opatření č. 28/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Společnosti pro ranou péči, 
pobočka Brno, Uzbecká 572/32, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 75094924, ve výši 1 000 Kč;  
 
rozpočtové opatření č. 29/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, 
181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 1 000 Kč;  
 
rozpočtové opatření č. 30/2020/RMS – akce „Slavičín – místo pro přecházení ul. Komenského“ – 
navýšení rozpočtované částky o 230 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací; 
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rozpočtové opatření č. 31/2020/RMS – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci 
projektu „Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ ve výši 709 000 Kč. Celkové náklady na 
projekt činí v roce 2020 částku 778 000 Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 69 000 Kč bude 
hrazen z rozpočtové rezervy na dofinancování projektů v případě schválení dotace; 
 
rozpočtové opatření č. 32/2020/RMS – místní samospráva a státní správa – městský úřad 
 – navýšení výdajů o 80 000 Kč z důvodu tvorby loga, logotypu a logomanuálu města Slavičín. 
 
 
 
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. Poskytnutí individuálních dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín na rok 
2020 

Usnesení č. 65/0701/20 
 
Rada města Slavičín  

  
s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 spolku Orel jednota Slavičín, 
Osvobození 248, 763 21 Slavičín, IČ: 62182170, ve výši 25 000 Kč za účelem rekonstrukce 
koupelen na orlovně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2020/21 mezi 
městem Slavičín a spolkem Orel jednota Slavičín;  
 

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 Mysliveckému spolku Nevšová, 
Nevšová 43, 763 21 Slavičín, IČ: 48473359, ve výši 25 000 Kč za účelem vybudování chladícího 
zařízení pro uchování ulovené zvěře a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 
D/2020/22 mezi městem Slavičín a Mysliveckým spolkem Nevšová;  

 
c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 Římskokatolické farnosti 

Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ: 48473626, ve výši 30 000 Kč za účelem malování 
interiéru kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecilie ve Slavičíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace č. D/2020/23 mezi městem Slavičín a Římskokatolickou farností Slavičín;  

  
d) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 SH ČMS–Sboru dobrovolných 

hasičů Nevšová, Nevšová 95, 763 21 Slavičín, IČ: 65792343, ve výši 15 000 Kč za účelem krytí 
části nákladů na provoz areálu SDH Nevšová a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2020/24 o 
poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Nevšová; 

 
e) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 spolku Sportovní kluby 

Slavičín, Školní 29, 763 21 Slavičín, IČ: 00544621, ve výši 10 600 Kč za účelem krytí části 
provozních nákladů volejbalového družstva juniorek v rámci soutěže Krajského přeboru 2020/2021 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2020/25 mezi městem Slavičín a 
spolkem Sportovní kluby Slavičín;  
 

f) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 Společnosti pro ranou péči, 
pobočka Brno, Uzbecká 572/32, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 75094924, ve výši 1 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi městem Slavičín a Společností pro ranou péči, pobočka Brno; 

 
g) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 spolku Linka bezpečí, Ústavní 

95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem 
Slavičín a spolkem Linka Bezpečí. 

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 (Filáková) 
 
 
 

3. Převod bytu č. 852/38 (E 2.3.) v domě čp. 852 ve Slavičíně 

Usnesení č. 65/0702/20 
 
Rada města Slavičín  

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

a) odstoupit od smlouvy č. 38 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 852/38 (E 2.3.) v domě 
čp. 852 ve Slavičíně ze dne 4.3.2002 uzavřené mezi městem Slavičín a  

 
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 852/38 (E 2.3.) v domě 

čp. 852 ve Slavičíně s , a to za podmínek, že: 
 

- převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č. 38 o 
budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 4.3.2002 uzavřené mezi městem Slavičín a 

- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi

 
 
 

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

4. Žádost o pověření člena zastupitelstva provedením svatebního obřadu 

Usnesení č. 65/0703/20 
 

Rada města Slavičín  

p o v ě ř u j e   

podle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 
11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, Ing. arch. Karla Humpolu, člena Zastupitelstva města Slavičín, 
k vykonání sňatečného obřadu 
 

s t a n o v u j e 
 

dle ust. § 108 odst. 2 zákona o obcích, aby měl při sňatečném obřadu Ing. arch. Karel Humpola právo 
užívat závěsného odznaku. 
 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
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5. Smlouva o dílo – logomanuál 

Usnesení č. 65/0704/20 
 

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 služby – vytvoření loga, logotypy a logomanuálu města Slavičín 
uchazeči Lenka Vomáčková, Lubná 247, 569 63 Lubná, IČO 07856041, za celkovou cenu 80 000 Kč; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi městem Slavičín a Lenkou Vomáčkovou, Lubná 247, 569 
63 Lubná, IČO 07856041, na služby – vytvoření loga, logotypy a logomanuálu města Slavičín, a to za 
celkovou cenu 80 000 Kč. 

 
 
 

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

Anotace: Vytvoření logomanuálu s licencí povede k rozpracování vizuální identity města s definicí 
aplikací pro různé účely. 
 
 
 

6. Smlouvy o zajištění uměleckých vystoupení 

Usnesení č. 65/0705/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu 
s názvem: Děda Mládek Illegal Band uzavřenou mezi městem Slavičín a Agenturou Petřínová s.r.o., 
dne 25.07.2020 ve Slavičíně za cenu 72 600 Kč; 
 

b) smlouvu o zajištění a provedení uměleckého výkonu uzavřenou mezi městem Slavičín a Boom 
music s.r.o., jejímž předmětem je provedení uměleckého výkonu na akci „Den seniorů s Hanou 
Zagorovou“ dne 23.08.2020 ve Slavičíně za cenu 200 000 Kč + DPH. 

 

 
 

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

7. Ceník a provozní řád Army kempu 

Usnesení č. 65/0706/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ceník ubytování v Army kempu Slavičín; 
b) Provozní řád Army kempu Slavičín. 
 

 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
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Anotace: Ceník Army kempu naleznete zde:  

 
 
 
 
 

8. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 65/0707/20 
 

Rada města Slavičín  

a )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 1 036 696,50 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Slavičín – 
strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ za cenu obvyklou 1 036 696,50 Kč bez DPH, s termínem 
realizace od 01. 09. 2020 do 16. 11. 2020. 

b )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Slavičín – místo pro přecházení ul. Komenského“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 495 527,12 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Slavičín – 
místo pro přecházení ul. Komenského“ za cenu obvyklou 495 527,12 Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 03. 08. 2020 do 30. 09. 2020. 

c )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Úprava VO na ul. Komenského“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 157 094,33 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Slavičín – 
místo pro přecházení ul. Komenského“ za cenu obvyklou 157 094,33 Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 03. 08. 2020 do 30. 09. 2020. 

 
 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Filáková) 
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9. Dodatek č. 3 k SOD – Stavební úpravy ve 4. NP, Poliklinika Slavičín 

Usnesení č. 65/0708/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Stavební úpravy ve 4.NP, Poliklinika 
Slavičín“ ze dne 09. 03. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411, 
Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: CZ27740498 z důvodu prodloužení doby plnění 
do 10. 08. 2020. 
 

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

 
 
 
 

10. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze - ÚZSVM 

Usnesení č. 65/0709/20 
 

Rada města Slavičín  

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

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č.j. UZSVM/BZL/1305/2020-BZLM k pozemku parc. č. 2702 v k. ú. Hrádek na Vlárské 
dráze mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111. 

 
 

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

 
Anotace: Jedná se o schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku v k. ú. 
Hrádek na Vlárské dráze od UZSVM. 
 
 
 

11. Žádost o pronájem nebytových prostor – CO kryt 

Usnesení č. 65/0710/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu krytu CO na pozemku parc. č. 
640/1 v k. ú. Slavičín - místnosti č. 37 mezi městem Slavičín a

 za účelem užívání jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 
měsíce a s nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok. 
 
 

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

 
 
 



Výpis usnesení RMS č. 65, 21. 07. 2020  7 / 10 

12. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 148 v Hrádku 

Usnesení č. 65/0711/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 148  v Hrádku na Vlárské 
dráze – místnosti č. 102 mezi městem Slavičín a Pavlou Jonáškovou, IČ 07832095, Rudimov 118, 763 
21 Slavičín, za účelem provozování osobních a skupinových tréninků a činností s tím spojených, na 
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce a s nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok. 

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

13. Pacht pozemku parc. č. 2967/4 v k. ú. Slavičín – 

Usnesení č. 65/0712/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Slavičín a  na 
pozemek parc. č. 2967/4 o výměře 894 m2 v katastrálním území Slavičín za účelem zemědělského 
obhospodařování na dobu neurčitou s pachtovným ve výši 1,20 Kč/m2/rok. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Filáková) 

 
 
 

14. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 4281/2 v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 65/0713/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 4281/2 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Slavičín na základě 
žádosti 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 

 
Anotace: Záměr je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy na části pozemku se 
nachází oplocení a na části betonový chodník s nízkou opěrnou zídkou ve vlastnictví žadatele. 
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15. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 65/0714/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu části pozemku parc. č. 4471/4 v katastrálním území Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 

16. Směna pozemků v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 65/0715/20 
 

Rada města Slavičín  

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

schválit směnu pozemků v katastrálním území Divnice následovně: 
- převod části pozemku parc. č. 2108/11 o výměře 39 m2, vlastník město Slavičín,

 za kupní cenu 250 Kč/m2, 
- převod části pozemku parc. č. 11/2 o výměře 40 m2, vlastník  

městu Slavičín za kupní cenu 250 Kč/m2, 
s tím, že rozdíl v kupních cenách bude bez doplatku a město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené 
se směnou. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 

Anotace: Jedná se o majetkové vypořádání pozemků dle skutečného stavu na základě vypracovaného 
GP, který vznikl po realizaci akce - Komunikace do Výmol. 
 
 
 

17. Odkup části pozemku v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 65/0716/20 
 

Rada města Slavičín  

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

schválit odkup části pozemku parc. č. 684/14 o výměře 16 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské 
dráze od  za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 

 
Anotace: Jedná se o majetkové vypořádání pozemků, kdy na odkupované části pozemku se nachází 
veřejně využívaný chodník. 
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18. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 65/0717/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti užívacího práva, spočívající v právu vlastním nákladem a vhodným a 
bezpečným způsobem zřídit na pozemku parc. č. 4471/4 v k. ú. Slavičín zpevněnou příjezdovou plochu 
k pozemku parc. č. st. 48 a tuto provozovat a udržovat. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků 
pozemků parc. č. st. 48, 83/1, 84 a 85/5 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 

 
 
 
 
 

19. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. 65/0718/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín; 

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

schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
Koagulometr (inv.č.00004) ve správě Městské nemocnice Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
 

20. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

Usnesení č. 65/0719/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 
5 v domě čp. 390 dohodou ke dni 31. 07. 2020; 

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 5 v domě čp. 390 ve Slavičíně na 2354 Kč měsíčně. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 

 
 
 
Anotace: Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 390/5. 
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21. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 65/0720/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 9/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o. jehož předmětem je rekonstrukce bytu č. 390/5 ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 

 
Anotace: Rekonstrukce bytu č. 5 v domě čp. 390 ve Slavičíně. 
 
 

22. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu č. 852/E 1.2 ve Slavičíně 

Usnesení č. 65/0721/20 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas k podnájmu bytu č. E 1.2 v domě čp. 852, na ul. K Nábřeží, Slavičín, pro 
 na dobu jednoho roku. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Schválení podnájmu bytu v domě čp. 852 ve Slavičíně. 
 
 

23. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 65/0722/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů těmto nájemcům: 

 – na dobu do 31.7.2021 
– na dobu do 31.7.2021 

– na dobu do 31.7.2021 
– na dobu do 31.10.2020 

– na dobu do 31.10.2020 
– na dobu neurčitou   

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

 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. arch. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 
 


