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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 71/0769/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 44/2020/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 31 Slavičín, IČ: 70871540, 
ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu: „Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“. 

 
 

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. Souhlas s žádostí o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny 

Usnesení č. 71/0770/20 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve školní družině ze 120 na 150 s účinností od 01.09.2021 u právnické osoby 
Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 70871540. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
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3. Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře – VITA software, s.r.o. 

Usnesení č. 71/0771/20 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře č. TP13/15 mezi městem Slavičín a společností 
VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, jehož předmětem je rozšíření 
podpory agendového informačního systému Stavební úřad o modul „Propojení do GIS – Marushka“. 
 
 
 

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

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 71/0772/20 
 

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 na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín - MŠ Malé Pole - Hrádek na Vlárské dráze II.“ uchazeči Ing. arch. Radim Bosák, Javorová 
4519, 760 05 Zlín, IČ: 18816533 za cenu obvyklou ve výši 194 000 Kč; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. arch. Radim Bosák, Javorová 4519, 
760 05 Zlín, IČ: 18816533 na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: „Slavičín - MŠ 
Malé Pole - Hrádek na Vlárské dráze II.“ za cenu obvyklou ve výši 194 000 Kč s termínem realizace do 
15. 12. 2020. 

 
 

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

 
Anotace: Zadání veřejné zakázky se týká architektonické studie a projektové dokumentace pro společné 
povolení na vybudování nové třídy MŠ v Hrádku na Vlárské dráze. 
 
 
 

5. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - ÚZSVM 

Usnesení č. 71/0773/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín  

a) revokovat usnesení č. X/6/2020 ze dne 27. 05. 2020 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. UZSVM/BZL/1356/2020-BZLM 

k pozemku parc. č. 2131 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a ČR - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111; 

 

b) schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č.j. UZSVM/BZL/4204/2020-BZLM k pozemku parc. č. 2131 v k. ú. Hrádek na Vlárské 

dráze mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111; 
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c) schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č.j. UZSVM/BZL/3646/2020-BZLM k pozemku parc. č. 4496/1 v k. ú. Slavičín 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 smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům v k. ú. 
Slavičín a v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze od UZSVM. 
 
 
 

6. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 71/0774/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemku parc. č. 4444/3 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve 
prospěch vlastníků pozemků parc. č. 183/1, 183/2, 185/3, 4339/2, 4339/3, 4340/5 a 4340/6 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) 
 
 
 

7. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Hrádek –

Usnesení č. 71/0775/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej pozemku parc. č. 2625 o výměře 47 m2 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze na 
základě žádosti  
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatelka má pozemek zaplocený a užívá ho.  
 
 
 

8. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 389/6 ve Slavičíně 

Usnesení č. 71/0776/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě čp. 389 ve Slavičíně o celkové výměře 31,65 
m2 za nájemné stanovené usnesením RMS č. 67/0738/20 ze dne 14.08.2020, na dobu určitou jednoho 
roku s žadatelem v pořadí 1.  2.  
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Schválení přidělení bytu č. 389/6 dle vyhlášeného výběrového řízení. 
 
 
 

9. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 71/0777/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv nájemcům: 
 

– na dobu do 30. 09. 2021 
– na dobu do 31. 12. 2020 

– na dobu do 31.12.2020 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv na pronájem měst. bytů. 
 
 
 

10. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu NP – ENBI s.r.o. 

Usnesení č. 71/0778/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.  2 ke Smlouvě č. 1/2018-N, uzavřené mezi městem Slavičín a společností ENBI 
s r.o., jehož předmětem je změna účelu užívání nebytových prostor v domě čp. 841 ve Slavičíně 
z prodejny mražených ryb na prodejnu elektroinstalačního materiálu.   
 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě z důvodu změny účelu užívání NP v čp. 841. 
 
 
 
 
 

11. Ukončení nájmu bytu v DPS čp. 841 dohodou 

Usnesení č. 71/0779/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Slavičín a  na pronájem bytu 
č. 302 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně dohodou ke dni 30. 09. 2020   
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s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 841/302 ve Slavičíně na 1039 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým 
statistickým úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze 
nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení 
nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Ukončení nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou. 
 

 
 

12. Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ 
Slavičín - Malé Pole 

Usnesení č. 71/0780/20 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  s o u h l a s  

 

s c h v a l u j e  

 

s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvkovou organizaci, ve 
výši 32 364 Kč, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, v rámci projektu „Obědy pro děti“, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 
žáků ve školním roce 2020/2021. 

 
 
 

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

13. Odkup nemovitých věcí v k.ú. Hrádek  
 

Usnesení č. 71/0781/20 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

a) schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Slavičín a společností Fe MARKET - Al, 

s.r.o. v likvidaci, IČ 25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a 

Mgr. Pavlem Rajznauerem, IČ 64468810, advokátem se sídlem Nivy II 348, 763 26 Pozlovice, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je odkup nemovitých věcí -  budovy čp. 25 a souvisejících 

provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, včetně 

všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice a zaplacení zálohy kupní 

ceny ve výši 1 500 000 Kč; 

 
b) schválit Svěřeneckou smlouvu mezi městem Slavičín a Mgr. Pavlem Rajznauerem, IČ 64468810, 

advokátem se sídlem Nivy II 348, 763 26 Pozlovice, společností Fe MARKET – Al, s.r.o. v likvidaci, 

IČ 25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a společností 

OBOTECH PROPERTIES s.r.o., IČ 07466781, se sídlem O. Peška 2662, 272 01 Kladno, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je úprava podmínek svěřenecké úschovy kupní ceny 

6 200 000 Kč určené pro převod vlastnického práva k nemovitým věcem - budovy čp. 25 a 

souvisejících provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské 

dráze, včetně všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice; 
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c) schválit Kupní smlouvu mezi městem Slavičín, společností Fe MARKET - Al, s.r.o. v likvidaci, IČ 

25328689, se sídlem Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín a společností 

OBOTECH PROPERTIES s.r.o., IČ 07466781, se sídlem O. Peška 2662, 272 01 Kladno, jako 

vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je odkup nemovitých věcí - budovy čp. 25 a souvisejících 

provozních budov, vše stojící na pozemku parc. č. st. 1/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, včetně 

všech součástí a příslušenství a kompletního vybavení pěstitelské pálenice a doplacení části kupní 

ceny ve výši 4 700 000 Kč; 

d) schválit rozpočtové opatření č. 9/2020/ZMS – akce „Hrádek na Vlárské dráze – odkup nemovitých 

věcí a vybavení pěstitelské pálenice“ – zařazení nové investiční akce do rozpočtu města v částce 

6 200 000 Kč s tím, že 3 200 000 Kč bude kryto úsporami z let minulých a 3 000 000 Kč bude 

hrazeno z prostředků určených v rozpočtu města pro MČ Hrádek. 

 
 
 

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

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

 


