
 
URMS č. 23, 8. 9. 2015  1 / 7 
 

 
 
 

 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 293 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín 
Usnesení č. 23/0320/15 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  
 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 293 o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ujednané 
mezi městem Slavičín a manžely Antonínem a Marií Slovákovými, dle přílohy č. 0339-15-P3. 

 
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 

 
 
 

2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Simona Goňová 
Usnesení č. 23/0321/15 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
a )  poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín Simoně Goňové ve výši 1.000,- Kč; 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Simonou Goňovou dle 

přílohy č. 0340-15-P3. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
3. Úprava finančního plánu ZŠ Slavičín-Vlára 

Usnesení č. 23/0322/15 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
úpravu č. 2 finančního plánu příspěvkové organizace ZŠ Slavičín-Vlára, IČ: 49157345, dle přílohy č. 0345-
15-P2 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
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Dne 13. 4. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o správě sportovního zařízení, kterým je sportovní areál 
Vlára, a to mezi městem Slavičín (vlastník) a Základní školou Slavičín-Vlára (správce). 
 
Na základě tohoto dodatku byla správci snížena celková odměna za správu hřiště z 34 tis. Kč (v roce 2014) na 
7 tis. Kč (v roce 2015) ročně. Toto snížení odměny je promítnuto v úpravě č. 2 finančního plánu ZŠ Slavičín-
Vlára. 
 

 
4. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 23/0323/15 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtová opatření č. 30-35/2015/RMS dle přílohy č. 0350-15-P1 
 
a 
 

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

schválit rozpočtové opatření č. 4-25/2015/ZMS dle přílohy č. 0350-15-P2 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 

5. Zadávání veřejných zakázek 
Usnesení č. 23/0324/15 

Rada města Slavičín  

a )  r o z h o d l a  
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Slavičín – cyklostezka 
Pod Kaštany – VO“ uchazeči UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, IČ: 29284074, DIČ: CZ29284074 
za cenu obvyklou ve výši 111 385,82 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, 
IČ: 29284074, DIČ: CZ29284074 na akci: „Slavičín – cyklostezka Pod Kaštany – VO“ dle přílohy č. 0344-15-
P1.  

 

b )  r o z h o d l a  
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky na akci: „Slavičín - dodávka 
dýchacích přístrojů pro JPO II“ uchazeči Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I/64, 101 00 Praha 10, 
IČ: 26700778, DIČ: CZ26700778 za cenu obvyklou ve výši 127 844,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  
uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a společností Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I/64, 101 
00 Praha 10, IČ: 26700778, DIČ: CZ26700778 na akci: „Slavičín - dodávka dýchacích přístrojů pro JPO II“ 
dle přílohy č. 0344-15-P2.  
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
a) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
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1. ELBOS ELEKTRO s.r.o., Komenského 883, 763 21 Slavičín – nabídková cena 129 677,- Kč bez DPH 
2. Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín – nabídková cena 121 960,- Kč bez 
DPH 
3. UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín – nabídková cena 111 385,82 Kč bez DPH 

 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
 

b) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I/64, 101 00 Praha 10 – nabídková cena 127 844,- Kč bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou. Při sestavování rozpočtu města na rok 2015 byla 
částka alokovaná pro tento účel ověřena průzkumem trhu.  
Písemnou výzvou byly obesláni 3 zájemci. Všichni 3 si elektronicky zažádali o zaslání zadávací 
dokumentaci, která jim byla obratem poskytnuta. 

 
 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města Slavičín 
Usnesení č. 23/0325/15 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města Slavičín mezi městem 
Slavičín a Krajskou radou dětí a mládeže Zlínského kraje (SPEKTRUM), Nábřeží 559, 760 01 Zlín, 
IČ: 26524562, a to dle přílohy č. 0347-15-P1 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín, která bude poskytnuta na vybrané 
projekty iniciativ mládeže v rámci realizace projektu „Posuň své hranice“ ve Slavičíně. Projekt, jehož 
realizátorem je Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, umožní mladým lidem ze Slavičína realizovat 
nápady v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, lidských práv, volného času, zdravého životního stylu, 
sociální oblasti. 
 

 
7. Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. 

Usnesení č. 23/0326/15 
Rada města Slavičín  

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

1. revokovat usnesení ZMS č. XXII/9/2014  
2. schválit změnu společenské smlouvy společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o. ve znění dle přílohy 

0348-15-P1 
3. navrhnout Valné hromadě společnosti Skládka odpadů Slavičín, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 

21 Slavičín (dále jen „Společnost“) 
a) schválit změnu společenské smlouvy Společnosti ve znění dle přílohy  

0348-15-P1 
b) zvolit v souladu s usnesením XX/13/2014 Služby města Slavičína, s.r.o., se sídlem Pod Kaštany 

50, 763 21 Slavičín jednatelem Společnosti  
c) zvolit členy dozorčí rady Společnosti Petra Kosečka, bytem Slavičín, Dlouhá 784 a Bc. Marii 

Studeníkovou, bytem Slavičín, Žižkovská 90. 
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hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
Zastupitelstvo města schválilo dne 26. 6. 2014 usnesením ZM č. XXII/9/2014 společenskou smlouvu 
společnosti Sládka odpadů Slavičín, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Protože tako smlouva 
nebyla doposud schválena notářským zápisem, je nadále v platnosti společenská smlouva původní. Zákon 
vyžaduje přizpůsobit společenskou smlouvu požadavkům zákona o obchodních korporacích a zároveň se 
v rámci chodu společnosti ukazuje potřeba změnit rozsah a obsah pravomocí jednatelů společnosti. Z toho 
důvodu je překládán návrh na revokaci usnesení č. XXII/9/2014, které schválilo společenskou smlouvu 
upravenou pouze pro potřebu zákona o obchodních korporacích a schválit nové znění smlouvy, které 
zohledňuje úpravu pravomocí jednatelů společnosti. 
 
Zároveň je potřeba uplatnit právo společníka mít ve společnosti vlastního jednatele a členy dozorčí rady. 
Proto je navrženo opětovně předložit Valné hromadě společnosti návrh na jmenování jednatele v souladu 
s usnesením ZM č. XX/13/2014 a jmenování 2 členů dozorčí rady za město. Valná hromada Společnosti je 
svolána na 30. 9. 2015. 
 
 

8. Skupinové pojištění pro členy JSDH 
Usnesení č. 23/0327/15 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

 uzavření pojistné smlouvy mezi městem Slavičín a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 
2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, pro skupinové pojištění členů JSDH Slavičín - část Hrádek na 
Vlárské dráze, JSDH Slavičín - část Divnice a JSDH Slavičín - část Nevšová, kategorie JPO V, dle 
přílohy č. 0346-15-P1 
 

 uzavření pojistné smlouvy mezi městem Slavičín a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 
2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, pro skupinové pojištění členů JSDH Slavičín, kategorie JPO II 
dle přílohy č. 0346-15-P2 

 
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 

 
 

 
9. Schválení Pravidel o poskytování a rozúčtování služeb v jednotkách 

Usnesení č. 23/0328/15 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek dle 
přílohy č. 0341-15-P1     
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
Pravidla o poskytování a rozúčtování služeb v jednotkách byla v minulosti zpracována a schválena Radou 
města Slavičín pod č. us. 23/0494/07  s platností od 18. 9. 2007.  Jedná se o pravidla o rozúčtování služeb 
pro objekty v majetku města a správě BTH Slavičín, kde není smluvně ošetřen způsob rozúčtování 
jednotlivých služeb.  
 

 
10. Uvolněný městský byt č. 389/6 ve Slavičíně 

Usnesení č. 23/0329/15 
Rada města Slavičín  

b e r e  n a  v ě d o m í  
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vyklizení a uvolnění bytu č. 6 v domě čp. 389 ve Slavičíně o velikosti 1 + 1 
 

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 389/6 ve Slavičíně na 1 565,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně 
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen, stanovenou Českým statistickým úřadem pro předcházející rok, zvýšenou 
o 5 procentních  bodů, a to vždy s účinností k 1.4. kalendářního roku  
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
 

11. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 
Usnesení č. 23/0330/15 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené s BTH  Slavičín, spol. s r.o. dle přílohy 
č. 0343-15-P1 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

anotace: 
Obsahem dodatku je GO elektroinstalace bytu č. 389/6 a výměna vstupních dveří do provozovny Květinářství 
Horákovi v obchodním domě čp. 751.  
 
 

12. Žádost o přidělení bytu v domě čp. 564 ve Slavičíně 
Usnesení č. 23/0331/15 

Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  
s přidělením bytu č. 5 v domě čp. 564 ve Slavičíně pro manžele Lenku Stružkovou a Josefa Stružku, bytem 
Krupka, Karla Čapka 256, za podmínek uvedených ve výběrovém řízení  
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
 

13. Žádost o uložení sítí do pozemků - Jindřich Kovář, Nevšová 
Usnesení č. 23/0332/15 

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

a) schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu čp. 124 na pozemcích parc.č. st. 196/1 
a st. 196/2 v k.ú. Nevšová, a to na pozemcích parc.č. 3071/3, 4303/2, 3071/5, vše v k.ú. Nevšová; 

b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích 
parc.č. 3071/3, 4303/2, 3071/5, vše v k.ú. Nevšová s Jindřichem Kovářem, Nevšová, dle přílohy č. 0353-15-
P3. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
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14. Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. 

Usnesení č. 23/0333/15 

Rada města Slavičín 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. st. 196/2, 
268/2, 271/2, 4513/7, 4513/21, 4513/23, 4513/24, 4561, 4562/1, 4620, všechny v k.ú. Slavičín, ve prospěch 
vlastníka plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, za podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 0354-15-P1. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
 

15. Žádost o výpůjčku pozemků - Ivan Borák, Slavičín 
Usnesení č. 23/0334/15 

Rada města Slavičín 
s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků parc.č. st. 192/2 o výměře 260 m2 a st. 193/1 o výměře 90 m2, 
oba v k.ú. Slavičín, s Ivanem Borákem, Slavičín dle přílohy č. 0355-15-P1. 
 

hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 2 (Čechmánek, Hubíková); nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
 

16. Žádost o pronájem nebytových prostor - ÚP 
Usnesení č. 23/0335/15 

Rada města Slavičín 
a )  s c h v a l u j e  
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 107 v budově čp. 25, jež je součástí pozemku parc.č. st. 962/1 
v k.ú. Slavičín, Úřadu práce ČR za podmínek dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31. 12. 2008  dle přílohy 
č. 0356-15-P1; 

b)  v y p o v í d á  
nájemní smlouvu ze dne 20. 12. 2007 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 25 ve Slavičíně 
uzavřenou s Pavlem Pechancem, Luhačovice, IČ 43435629. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 
 

 
 

17. Návrh na jmenování členů dozorčích rad 
Usnesení č. 23/0336/15 

Rada města Slavičín 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
navrhnout valné hromadě společnosti  
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a) Služby města Slavičína, s.r.o., IČ 25583093, odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti Bc. Marii 
Studeníkovou, Ing. Vladimíru Holečkovou a Romana Pjajka a zvolit členem dozorčí rady této společnosti 
Miroslava Brzobohatého, Michala Kopeckého a PaedDr. Petra Navrátila; 

b) Slavičínské lesy s.r.o., IČ 26962161, odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího Bartoše, 
Ing. Františka Petrů a Josefa Urbánka a zvolit členem dozorčí rady této společnosti Tomáše Hájka, 
Zdeňka Durďáka a Mgr. Přemysla Janečka; 

c) BTH Slavičín, spol. s r.o., IČ 25321358, odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Pavla 
Suchánka, RNDr. Vojtěcha Křesálka, Annu Janáčkovou a PhDr. Ladislava Slámečku a zvolit členem 
dozorčí rady této společnosti Vlastu Mudrákovou, Antona Bonka, Miroslava Kuju a Mgr. Milenu 
Tománkovou; 

d) Regionální centrum kooperace, a.s., IČ 26933357, odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. 
Pavla Pinďáka a zvolit členem dozorčí rady této společnosti Jiřího Vašičku. 

 
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    .............................................. 
    Ing. Jaroslav K o n č i c k ý  

           starosta   
 
 
 
 
 

     ………………………………….. 
                                                         Monika H u b í k o v á  

             ověřovatelka 
 
 


