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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 93/1043/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 18/2021/RMS – poskytnutí individuální dotace Sportovním klubům Slavičín, 
z.s, Školní 29, 763 21 Slavičín, IČO 00544621, ve výši 50 000 Kč za účelem financování části výdajů 
na nákup a instalaci plynového ohřívače vody ve sportovní hale ve Slavičíně. 

rozpočtové opatření č. 19/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 14 000 Kč určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19. 
 
rozpočtové opatření č. 20/2021/RMS – navýšení příspěvku Mateřské škole Slavičín – Malé Pole, 
příspěvkové organizaci, IČO 70871531, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín o 844 000 Kč a současně ponížení 
příspěvku Mateřské škole Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, IČO 70983895, Nad Ovčírnou 351, 
763 21 Slavičín ve stejné výši z důvodu sloučení příspěvkových organizací města k 30.06.2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
93. schůze Rady města Slavičín konané dne 08. 06. 2021 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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2. Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů mezi městem 
Slavičín a Komerční bankou, a.s. 

Usnesení č. 93/1044/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) výpověď Smlouvy o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů č. 1024469677 
uzavřené mezi městem Slavičín a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782; 

 
b) uzavření Smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů mezi městem Slavičín a 

Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: S ohledem na vývoj sazby sazby za uložení nekótovaných cenných papírů byly osloveny 
k podání nabídky konkureční bankovní subjekty. Komerční banka nabídla podmínky, ketré povedou 
k úspoře finančních prostředků města. 
 
 
 

3. Sloučení mateřských škol – úprava rozpočtů na rok 2021 

Usnesení č. 93/1045/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) úpravu rozpočtu Mateřské školy Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace, IČO 70983895, Nad 
Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, na rok 2021, spočívající ve snížení provozního příspěvku o 844 000 
Kč, v úpravě odpisového plánu, peněžních fondů a ostatních závazných ukazatelů rozpočtu, a to 
z důvodu zániku organizace k 30.06.2021; 
 

b) úpravu rozpočtu Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvkové organizace, IČO 70871531, 
Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, na rok 2021, spočívající v navýšení provozního příspěvku o 844 000 Kč 
a v navýšení ostatních závazných ukazatelů rozpočtu z důvodu převzetí veškerého majetku, práv a 
závazků od zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín – Vlára k 30.06.2021. 

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

4. Odvolání ředitelky MŠ Slavičín – Vlára v souvislosti se sloučením MŠ 

Usnesení č. 93/1046/21 
 
Rada města Slavičín  

o d v o l á v á  

s účinností ke dni 30. 06. 2021 Mgr. Žanetu Spurnou z funkce ředitelky Mateřské školy Slavičín – Vlára, 
příspěvkové organizace, Nad Ovčírnou 351,763 21 Slavičín, IČO 70983895, z důvodu zániku Mateřské 
školy Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace, a to v souvislosti se sloučením Mateřské školy Slavičín 
– Malé Pole, příspěvkové organizace a Mateřské školy Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace 
s účinností od 01.07.2021. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: V souvislosti se sloučením mateřských škol ve Slavičíně došlo k zániku Mateřské školy 
Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace a z tohoto důvodu je nutno odvolat z funkce ředitelku zanikající 
organizace. 
 
 
 

5. Žádost o umístění sídla spolku 

Usnesení č. 93/1047/21 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s umístěním sídla spolku Slavex trails z.s. na adrese Slavičín, Osvobození 255, 763 21 Slavičín a se 
zápisem tohoto sídla do spolkového rejstříku. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 

6. Smlouva o poskytování právních služeb – Mgr. Papež 

Usnesení č. 93/1048/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Slavičín a Mgr. Filipem Papežem, 
advokátem, a to na dobu neurčitou za paušální odměnu ve výši 20 000 Kč/měsíc. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 
 
 

7. Stanovení platu ředitelce MŠ Slavičín 

Usnesení č. 93/1049/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

plat ředitelce Mateřské školy Slavičín, příspěvkové organizace, Gabriele Florešové, s účinností od 
01.07.2021. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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8. Smlouva o poskytnutí dotace – Restaurování kamenného kříže na Šabatci 

Usnesení č. 93/1050/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1164/2021/KUL z Fondu Zlínského kraje do výše 35 800 Kč 
na realizaci projektu „Restaurování kamenného kříže na Šabatci“ mezi městem Slavičín a Zlínským 
krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

9. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 93/1051/21 
 
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 dodávky na akci: „Obnova kamerového systému na veřejném 
prostranství“ společnosti CAMO, spol. s r.o., Osvobození 237, 763 21 Slavičín, IČO 18757987, DIČ 
CZ18757987 za cenu obvyklou ve výši 122 981 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

a) uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a společností CAMO, spol. s r.o., Osvobození 237, 
763 21 Slavičín, IČO 18757987, DIČ CZ18757987 na dodávky na akci: „Obnova kamerového 
systému na veřejném prostranství“ za cenu obvyklou ve výši 122 981 Kč bez DPH. 
 

b) rozpočtové opatření č. 21/2021/RMS – akce „Obnova kamerového systému na veřejném 
prostranství“ – zapojení rozpočtové rezervy rady města ke krytí výdajů na akci z důvodu realizace 
dodatečných dodávek ve výši 90 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká výměny stávajících analogových kamer na veřejném 
prostranství za IP kamery včetně montáže a příslušenství. 
 
 
 

10. Veřejnoprávní smlouva – pověření k podpisu 

Usnesení č. 93/1052/21 
 
Rada města Slavičín  

p o v ě ř u j e  

Mgr. Tomáše Chmelu, starostu města Slavičín k uzavírání veřejnoprávních smluv za město Slavičín s 
příslušným stavebním úřadem ve věci povolování staveb veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby a 
o provedení stavby. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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11. Dodatek č.2 k SOD - Oživení Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku 

Usnesení č. 93/1053/21 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a   

o zadání zakázky veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci: 
„Oživení Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., 
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 105 100 
Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodatečné stavební práce na akci: „Oživení Horního 
náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku“ ze dne 21. 4. 2021 mezi městem Slavičín a zhotovitelem 
Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 
za cenu obvyklou ve výši 105 100 Kč bez DPH. 
 

b) rozpočtové opatření č. 22/2021/RMS – akce „Oživení Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a 
kiosku“ – zapojení rozpočtové rezervy rady města ke krytí výdajů na akci z důvodu realizace 
dodatečných stavebních prací ve výši 130 000 Kč. 

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

 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Oživení Horního náměstí - revitalizace 
okolí kašny a kiosku“ jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které projektant ani investor jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Dodatečné práce se týkají zaplechování bočních stran terasy z důvodu uzavření 
prostoru pod terasou a zakrytí nosné konstrukce, doplnění podkonstrukce terasy o betonové patky a 
pilíře z důvodu zvýšení stability konstrukce a možnosti kotvení zábradlí a doplnění zábradlí na terasu 
dle požadavků stavebního úřadu. 
 
 
 

12. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Slavičín – 
cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku 

Usnesení č. 93/1054/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. 
č. 2641/2 a 2641/3 v k. ú. Hrádek na Vl. dráze o výměře cca 4 m2 mezi Povodím Moravy, s. p. a městem 
Slavičín v rámci realizace stavby „Slavičín – cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku“, za podmínek: 
- nájem na dobu určitou, a to do doby ukončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, 

maximálně však na dobu 5 let; 
- nájemné ve výši 1000 Kč/rok; 
- služebnost spočívající v povinnosti budoucího povinného strpět na předmětném pozemku stavbu a 

umožnit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav 
stavby; 

- služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů 
účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, minimálně však 5000 Kč + DPH. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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13. Žádost o výpůjčku pozemku parc. č. 632/1 v k. ú. Slavičín - Spolek Zvonek 

Usnesení č. 93/1055/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 632/1, parc. č. st. 1319 a parc č. st. 429 o celkové výměře 
33 689 m2 včetně objektů občanské vybavenosti mezi městem Slavičín a spolkem Spolek Zvonek, 
Nevšová 98, 763 21 Slavičín, IČO 06058990 za účelem pořádání dobročinné akce „Karpaty FEST – 
Dětský den a koncert“ ve dnech 25. - 27.06. 2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 2 (Čechmánek, Hubíková); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Smlouva o výpůjčce je schvalována z důvodu konaní dobročinné akce „Karpaty FEST – 
Dětský den a koncert“ ve dnech 25. 06. - 27. 06. 2021. 
 
 
 
 

14. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 93/1056/21 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej části pozemku parc. č. 598/3 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Slavičín 
za kupní cenu 1 000 Kč/m2 a 

za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 2 (Humpola, Milička); nepřítomen 0 
 
 

15. Směna pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 93/1057/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemků v k. ú. Slavičín: 

a) část pozemku parc. č. 4471/4 o výměře cca 160 m2; 

b) část pozemků parc. č. 4471/4 a 92/1 o výměře cca 360 m2; 

c) část pozemku parc. č. 4471/4 o výměře cca 220 m2. 

 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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16. Výpověď Smlouvy o spolupráci a vzájemné součinnosti – UnArt, UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 93/1058/21 
 
Rada města Slavičín  

v y p o v í d á  

Smlouvu o spolupráci a vzájemné součinnosti ze dne 17. 10. 2011 uzavřenou mezi městem Slavičín, 
Občanským sdružením UnArt, IČO 26609479, se sídlem Mladotická 715, Slavičín a společností UnArtel, 
IČO 29284074, se sídlem Dlouhá 300, Slavičín, za účelem poskytování služeb souvisejících 
s telekomunikační sítí. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

17. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 93/1059/21 
 
Rada města Slavičín  

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

vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc. č. st. 203/1 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území 
Slavičín na základě žádosti  
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

18. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS a DCHB 

Usnesení č. 93/1060/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 2.5. 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 o celkové výměře 31,26 m2 za nájemné 1613 Kč měsíčně 
na dobu určitou jednoho roku; 

b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a  na pronájem bytu č. 2 v Domě 
s chráněnými byty čp. 108 v Nevšové o celkové výměře 39,90 m2 za nájemné 2058 Kč měsíčně na 
dobu určitou jednoho roku; 

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 234/2.5. na 1613 Kč měsíčně a v bytě č. 108/2 na 2058 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 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS a DCHB. 
 
 
 

19. Nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno 

Usnesení č. 93/1061/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

realizaci nákupu energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 – 2023 na 
základě Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností FIN-servis, a.s., IČO 26439573, Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, ze dne 14. 06. 2019. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


