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Rada města Slavičín 

 

1. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 

Usnesení č. 110/1299/22 
 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Domovem pro seniory Loučka, příspěvkovou organizací, Loučka 128, 763 
25 Loučka, IČO 70850895, ve výši 15 000 Kč; 
 

b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Domem pokojného stáří NADĚJE, pobočka Nedašov, spolkem, Nedašov 
161, 763 32 Nedašov, IČO 00570931, ve výši 3 000 Kč.  

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Poskytnutí peněžitých darů dle schváleného rozpočtu města Slavičín na rok 2022. 
 
 
 

2. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v domech čp. 848-853 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 110/1300/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů mezi městem Slavičín a jejich nájemci v domech čp. 
848, 849, 850, 851, 852, 853 ve Slavičíně, jejichž předmětem je úprava výše nájemného nebo 
prodloužení doby nájmu. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v čp. 848-853 ohledně výše nájemného 
a doby nájmu. 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
110. schůze Rady města Slavičín konané dne 25. 01. 2022 

 
 
 

 
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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3. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2022 

Usnesení č. 110/1301/22 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit 
c) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné 

činnosti v roce 2022“; 
d) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 2022“;  
e) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí a 

mládeže v roce 2022“; 
f) poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního 

prostředí v roce 2022“;  
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a Dotačními 
programy. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Usnesením č. XXII/2/2021 ze dne 20.10.2021 vyhlásilo Zastupitelstvo města Slavičín 
Dotační programy na rok 2022. Na podporu vybraných oblastí společenského života je v rozpočtu 
města vyčleněna částka 800.000 Kč. 
 
 
 
 

4.  Dodatek ke Smlouvě o právní pomoci – Mgr. Petra Křenková 

Usnesení č. 110/1302/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právní pomoci uzavření mezi Mgr. Petrou Křenkovou, advokátkou 
a městem Slavičín, jehož předmětem je změna výše odměny advokáta na hodinovou sazbu 1 300 Kč 
+ DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: navýšení smluvní odměny z důvodu změny tarifu.  
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5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 110/1303/22 
 
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 dodávku: „Koupaliště – nový dávkovač“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 123 956 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 dodávku: „Koupaliště – nový 
dávkovač“ za cenu obvyklou 123 956 Kč bez DPH, s termínem realizace do 31. 03. 2022. 

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 službu: „Výkon technického dozoru 
stavebníka (TDS)“ na akci „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí – Slavičín – 
cyklotrasa Hrádek – Šanov“ uchazeči Jan Vaculík, Hostějov 26, 687 41, IČO 15252001 za cenu 
obvyklou ve výši 139 500 Kč (neplátce DPH); 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Jan Vaculík, Hostějov 26, 687 41, 
IČO 15252001 za cenu obvyklou ve výši 139 500 Kč (neplátce DPH) na službu: „Výkon 
technického dozoru stavebníka (TDS)“ na akci „Na kole po rozhlednách česko-slovenského 
pohraničí – Slavičín – cyklotrasa Hrádek – Šanov“ s termínem ukončení činnosti do 18. 07. 2022. 

c )  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 službu: „Provedení výkonu technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem: „Revitalizace veřejných významných budov 
města Slavičín, 1. část Sokolovna““ uchazeči Ivan Valenta, Nádražní 26, 763 21 Slavičín, IČO 
08916543, za cenu obvyklou ve výši 175 000 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ivan Valenta, Nádražní 26, 763 21 
Slavičín za cenu obvyklou ve výši 175 000 Kč bez DPH na službu: „Výkon technického dozoru 
stavebníka (TDS)“ na akci „Revitalizace veřejných významných budov města Slavičín, 1. část 
Sokolovna““ s termínem ukončení činnosti do 29. 04. 2022. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: 
 
a) Zadání veřejné zakázky se týká nákupu a instalace nového zařízení městského koupaliště jako 

náhrady za nefunkčního a morálně zastaralého zařízení. 
 

b) Zadání veřejné zakázky na službu: „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)“ souvisí 
s realizaci stavby „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - Slavičín – cyklotrasa 
Hrádek - Šanov“, kdy město Slavičín jako investor musí zabezpečit technický dozor stavebníka. 
 

c) Zadání veřejné zakázky na službu: „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)“ souvisí 
s realizaci stavby „Revitalizace veřejných významných budov města Slavičín, 1. část Sokolovna“, 
kdy město Slavičín jako investor musí zabezpečit technický dozor investora. 
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6. Dodatek ke Smlouvě o spolupráci –

Usnesení č. 110/1304/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Slavičín a  
jehož předmětem je posunutí termínu realizace projektu „První květinový most ve Slavičíně“ v rámci 
participativního rozpočtu do 30.05.2022. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Posunutí termínu realizace akce v rámci fondu Zlepšujeme Slavičín z důvodu nedostupnosti 
komponent výsadby v podzimním období. 
 
 
 

7. Dodatek č. 4 Smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše 

Usnesení č. 110/1305/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí mezi městem Slavičín a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně ze dne 31. 
1. 2018, jehož předmětem je specifikace rozsahu služeb, počet objednaných hodin, hodinová sazba, 
termíny zpracování výkazů a fakturace za služby zajišťované Městskou knihovnou Slavičín v roce 
2022 pro pět obecních knihoven jejího Knihovnického střediska. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci mezi KKFB a městem Slavičín je nezbytné 
kvůli výkonu činností v rámci regionálních funkcí, kterými je každoročně pověřena MěK Slavičín a 
vykonává je pro pět obecních knihoven svého Knihovnického střediska. 
 
 
 

8. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Slavičín - 

Usnesení č. 110/1306/22 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit prodej pozemku parc. č. 4431/3 o výměře 20 m2 v katastrálním území Slavičín 

 v podílu id. 5/8 a 

 v podílu id. 3/8, za kupní cenu 500 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem 

souvisí. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Doporučení schválit odkup pozemku v ul. U Mlýna s cílem urovnat nesouladné 
majetkoprávní vztahy v dané lokalitě. 
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9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – EG.D, a.s. 

Usnesení č. 110/1307/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 578/2 a 578/25 
v k.ú. Slavičín, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti ED.G, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem rozšíření distribuční sítě zemním 
kabelem, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

10. Směna pozemků v k. ú. Hrádek -

Usnesení č. 110/1308/22 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

a) revokovat usnesení ZMS č. XIX/42021 ze dne 12. 5. 2021 ve věci směny pozemků v k.ú. Hrádek 
na Vlárské dráze; 

 
b) schválit prodej části pozemku parc. č. 32/1, nově označeného podle geometrického plánu č. 742-

138/2021 ze dne 29. 10. 2021 jako parc. č. 32/6 o výměře 137 m2 v katastrálním území Hrádek na 
Vlárské dráze, za kupní cenu 300 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH, 

 
 
c) schválit odkup pozemků parc. č. 2643/14, 507/68 a 507/102 o celkové výměře 153 m2 

v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze,  
 za kupní cenu 323 

Kč/m2; 
 
za podmínky, že město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a odkupem pozemků. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Změna formy usnesení o směně pozemků v k. ú. Hrádek n. Vl. Dráze.  
 
 
 

11. Žádost o odkup pozemků v k. ú. Nevšová -

Usnesení č. 110/1309/22 
 
Rada města Slavičín  

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

vyhlásit záměr na směnu pozemku parc. č. 4963 o výměře 183 m2 a části pozemku parc. č. 3077/10 
o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Nevšová na základě žádosti 

 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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12. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS čp. 841 Slavičín 

Usnesení č. 110/1310/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1. , 2. 
 na pronájem bytu č. 208, o celkové výměře 34,16 m2, v Domě s pečovatelskou službou 

čp. 841 ve Slavičíně, na dobu určitou jednoho roku a za nájemné 1698 Kč měsíčně;  

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 208 v DPS čp. 841 ve Slavičíně na 1698 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 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu v DPS čp. 841 ve Slavičíně. 
 
 
 

13. Výpověď nájemní smlouvy v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 110/1311/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a společností Compek medical services, 
s.r.o., IČO 49287885, Březina 13, Jičín, na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 
882 ve Slavičíně dohodou ke dni 28.02.2022; 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 16 m2 v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, za měsíční nájemné    
800 Kč a paušální platbu ve výši 1307 Kč měsíčně, na dobu určitou do 31.12.2022. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru dohodou.  
 
 
 

14. Vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 817 
ve Slavičíně 

Usnesení č. 110/1312/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 43,94 m2 v 1. nadzemním podlaží 
budovy čp. 817, která je součástí pozemku parc. č. st. 1140 v k. ú. Slavičín, na dobu 2 let za 
nájemné 1210 Kč/m2/rok. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru na prostor sloužící k podnikání v přízemí domu čp. 817 ve Slavičíně. 
 

 
 

15. Udělení souhlasu s provedením prací rekonfigurace základnové stanice 
společností CETIN a.s. 

Usnesení č. 110/1313/22 
 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas s provedením prací – rekonfigurace základnové stanice společnosti CETIN a.s., IČO 
04084063, Českomoravská 2510/19, Praha, umístěné na objektu čp. 17 v k. ú. Hrádek na Vlárské 
dráze v souladu s projektovou dokumentací. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Žádost o udělení souhlasu s provedením rekonfigurace základnové stanice.  
 
 
 

16. Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – MŠ Slavičín 

Usnesení č. 110/1314/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

svěření dlouhodobého hmotného majetku – elektrického sporáku a dlouhodobého drobného 
hmotného majetku – vybavení kuchyně do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola Slavičín, 
IČO 70871531, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

17. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce 

Usnesení č. 110/1315/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku části nemovité věci – část střechy budovy čp. 51, která stojí na pozemku parc. č.st. 983 
v k. ú. a obci Slavičín, za účelem provozování fotovoltaické elektrárny na základě žádosti společnosti 
BTH Slavičín, spol. s r.o. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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18. Přistoupení města Slavičín k Paktu starostů a primátorů za udržitelné klima a 
transformace výboru pro životní prostředí 

Usnesení č. 110/1316/22 
 
Rada města Slavičín  

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

zrušit výbor pro životní prostředí; 

 
přistoupit k Paktu starostů a primátorů za udržitelné klima; 

 
pověřit 

a) starostu města podpisem prohlášení o přistoupení k Paktu starostů a primátorů s názvem 
„Zvýšení úsilí ke spravedlivější, klimaticky neutrální Evropě“; 

 
b) radu města jmenováním pracovní skupiny pro životní prostředí a udržitelné klima; 
 
uložit starostovi města zajistit zpracování žádosti o dotaci ze zdrojů NPŽP (výzva č. 13/2021), včetně 
jejího předložení. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Návrh řeší dlouhodobou nefunkčnost výboru pro životní prostředí a navrhuje soubor kroků, 
které spočívají ke zrušení tohoto výboru a k přistoupení ke evropskému klimatickému paktu. Součástí 
návrhu je i zřízení nové pracovní skupiny a podání žádosti o dotaci, která by financovala zpracování 
postupu, jak dosáhnout klíčových úspor energií a snížení emisí CO2 ve městě Slavičín. Město by tak 
snížilo svoji provozní náročnost v souladu s cíli udržitelného rozvoje.  
 
 
 

19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – sběrný dvůr Malé Pole 

Usnesení č. 110/1317/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a CZECH PRO s.r.o., Březová 219, 
760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO 26976404, DIČ: na služby na vypracování projektové dokumentace 
na akci: „Slavičín – sběrný dvůr Malé Pole“ spočívající ve změně termínu plnění do 18.03.2022. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Úprava termínu dodání PD řešící rekonstrukci sběrného dvora Malé Pole z důvodu 
komplikací. 
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20. Udělení čestného občanství 

Usnesení č. 110/1318/22 
 
Rada města Slavičín  

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

udělit čestné občanství města Slavičín panu Viktoru Švihálkovi, in memoriam. 

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

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


