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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 84/0941/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 2/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Elimu Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 
119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144, ve výši 3 000 Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 3/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Andělům Stromu života, p.s., 
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661, ve výši 5 000 Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 4/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Malovanému kraji, z.s., 17. 
listopadu, 690 02 Břeclav, IČO 27010511, ve výši 1 000 Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 5/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 
02 Praha 8, IČO 61383198, ve výši 2 000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
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 peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 

Usnesení č. 84/0942/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Elimem Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144, 
ve výši 3 000 Kč. 
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b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Anděly Stromu života, p.s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 
03632661, ve výši 5 000 Kč. 

 
c) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 

městem Slavičín a Malovaným krajem, z.s., 17. listopadu, 690 02 Břeclav, IČO 27010511, ve výši 
1 000 Kč; 

 
d) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198, ve výši 
2 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
Anotace: Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtové rezervy rady města Slavičín na rok 2021. 
 
 
 

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 84/0943/21 
 

Rada města Slavičín  

a )  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 stavební práce na akci: „Nevšová – vybudování zpevněné 
plochy pod kaplí“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 
25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 328 014,11 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, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 na stavební práce na akci: „Nevšová – 
vybudování zpevněné plochy pod kaplí“ za cenu obvyklou 328 014,11 Kč bez DPH, s termínem 
realizace do 30. 04. 2021. 

b )  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 stavební práce na akci: „Oprava chodníku Vlára“ uchazeči 
Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za 
cenu obvyklou ve výši 410 087,53 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, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 na stavební práce na akci: „Oprava 
chodníku Vlára“ za cenu obvyklou 410 087,53 Kč bez DPH, s termínem realizace do 31. 05. 2021. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
 
Anotace: První zakázka obsahuje návazné práce na rekonstrukci komunikací ve středu Nevšové 
(zejména přídlažby), v druhém případě se jedná o chodník vedoucí ze spodní části ulice K Hájenkám 
do vnitrobloku mezi “domečky” a ul. K. Vystrčila včetně schodků. 
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4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – 
Divnice – 2. etapa 

Usnesení č. 84/0944/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová 
677, 7613 14 Zlín – Kostelec, IČO 72318481, DIČ CZ6901114121 na služby na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 2. etapa“ spočívající 
ve změně termínu plnění do 23.04.2021. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
Anotace: Prodloužení termínu z důvodu prodlevy v řešení trasy přeložky vedení NN. 
 
 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Slavičín – opatření pro 
hospodaření se srážkovou vodou – akumulace, SO 02 – Kotelna Malé Pole 

Usnesení č. 84/0945/21 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a BTH Slavičín, 
spol. s r.o. se sídlem Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, IČO 25321358, v rámci stavby „Slavičín 
– opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – akumulace, SO 02 – Kotelna Malé Pole“ spočívající 
ve zřízení akumulační nádrže na dešťovou vodu včetně napojení na dešťovou kanalizaci na pozemku 
parc. č. st. 611 a parc. č. 302/10 v k. ú. Slavičín za podmínek: 
- vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit na služebných pozemcích akumulační 

nádrž na dešťovou vodu včetně napojení na dešťovou kanalizaci a tuto provozovat a udržovat 
- služebnost bude zřízena bezúplatně 
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, alespoň po dobu 8 let. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Milička) 
 
 
Anotace: Dokument pro umožnění zažádat o dodaci na zadržování vody v krajině - akumulace dešťové 
vody ze střech veřejných a jim obdobných budov. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková  
starosta  ověřovatelka 

 


