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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. Rozpočtová opatření  

Usnesení č. 84/1048/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 29/2017/RMS – hotel Slavičan – navýšení provozních nákladů ve výši 51 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 30/2017/RMS – Sokolovna – navýšení provozních nákladů ve výši 40 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 31/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Mgr. Barboře Malaníkové, 

, Slavičín, ve výši 5 tis. Kč na akci „miomoveRUN – Půlmaraton kolem Žítkové“ 
 

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

schválit rozpočtové opatření č. 11/2017/ZMS – akce „Dětské hřiště u Sokolovny“ - akce zahrnutá 
v rozpočtu města ve výši 450 tis. Kč nebude v roce 2017 realizována 
 
rozpočtové opatření č. 12/2017/ZMS – akce „Přechod pro chodce z ul. Pod Kaštany“ - akce zahrnutá 
v rozpočtu města ve výši 400 tis. Kč nebude v roce 2017 realizována 
 
rozpočtové opatření č. 13/2017/ZMS – akce „ZŠ Malé Pole - konvektomat“ - po ukončení realizace jsou 
skutečné výdaje o 40 tis. Kč nižší než schválený rozpočet akce 
 
rozpočtové opatření č. 14/2017/ZMS – akce „ZŠ Praktická a speciální Hrádek – výměna střešní krytiny“ 
- po ukončení realizace jsou skutečné výdaje o 100 tis. Kč nižší než schválený rozpočet akce 
 

rozpočtové opatření č. 15/2017/ZMS – akce „Zpomalovací retardér u MŠ Malé Pole“ – návrh na změnu 
názvu akce na „Zklidnění dopravy v ul. Dlouhá“.  Původně rozpočtovaná částka ve výši 380 tis. Kč 
zůstává zachována 
 

rozpočtové opatření č. 16/2017/ZMS – akce „Sokolovna – oprava vnitřního osvětlení – I. etapa“ – návrh 
na zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 17/2017/ZMS – akce „ZŠ Slavičín Vlára – chlazení prostor kuchyně“ – návrh na 
zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 275 tis. Kč 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
84. schůze Rady města Slavičín dne 22. 8. 2017 
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rozpočtové opatření č. 18/2017/ZMS – akce „Oprava parkoviště u BD čp. 207 – 208 Hrádek na Vlárské 
dráze“ – návrh na zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 185 tis. Kč 

 
rozpočtové opatření č. 19/2017/ZMS – Dětské hřiště u MŠ Malé Pole – doplnění stávajícího oplocení o 
vstupní branku a bránu.  Návrh na zařazení nové položky do rozpočtu města ve výši 25 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 20/2017/ZMS – akce „R-Ego – rekonstrukce podlahy v herně“.  Navýšení 
původně rozpočtované částky o 30 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 21/2017/ZMS – akce „Oprava vstupní brány - hřbitov“. Navýšení původně 
rozpočtované částky o 50 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 22/2017/ZMS – akce „Rekonstrukce schodiště ke kostelu“.  Navýšení původně 
rozpočtované částky o 85 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 23/2017/ZMS – akce „Oprava komunikace Jasmínová – povrch – II. etapa“.  
Navýšení původně rozpočtované částky o 185 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 24/2017/ZMS – Veřejná zeleň – údržba stromů v parku. Navýšení původně 
rozpočtované částky o 100 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 25/2017/ZMS – poskytnutí individuální dotace Sportovním klubům Slavičín, z.s., 
Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 200 tis. Kč za účelem rekonstrukce osvětlení sportovní haly 
SK Slavičín 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

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. Závěrečný účet svazků obcí 

Usnesení č. 84/1049/17 
Rada města Slavičín 

p ř e d k l á d á  
Zastupitelstvu města Slavičín 

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí 
a DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2016 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

3. Úhrada zůstatku kupní ceny bytu 

Usnesení č. 84/1050/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a)  uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 38 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu              
  v domě  ve Slavičíně s 
 
b)  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  v domě ve Slavičíně s  
  za nájemné ve výši 431,- Kč měsíčně 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

4. Úprava finančního plánu Domu dětí a mládeže Slavičín na rok 2017  

Usnesení č. 84/1051/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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úpravu č. 1 finančního plánu Domu dětí a mládeže Slavičín na rok 2017 spočívající v čerpání rezervního 
fondu ve výši 100 000 Kč na výměnu podlahové krytiny v šatně 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

5. Vyhlášení dotačních programů na rok 2018  

Usnesení č. 84/1052/17 
Rada města Slavičín 

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

vyhlásit dotační programy na rok 2018: 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2018“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2018“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018“  
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

anotace: 

Částka na dotační programy roku 2018 uvolněná z rozpočtu města Slavičín je navržena v celkové výši 
1 250 000 Kč. Dále je navrženo rozdělení pro jednotlivé oblasti následovně: 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2018“ - 670 tis. Kč 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2018“ - 360 tis. Kč 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018“ - 50 tis Kč 
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ - 170 tis. Kč. 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Sportovní kluby Slavičín, z.s. 

Usnesení č. 84/1053/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit poskytnutí účelové dotace Sportovním klubům Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, 
ve výši 200.000,-Kč za účelem: „rekonstrukce osvětlení sportovní haly SK Slavičín“ 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Mgr. Barbora Malaníková 

Usnesení č. 84/1054/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí účelové dotace Mgr. Barboře Malaníkové,  Slavičín, ve výši 5.000,-Kč 
za účelem: „miomoveRUN – Půlmaraton kolem Žítkové“ 

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

 

8. Založení střediska odpadů SMS 

Usnesení č. 84/1055/17 
Rada města Slavičín jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Služby města 
Slavičína, s.r.o. 

s c h v a l u j e  

založení střediska odpadů ve společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. podle předloženého rozpočtu 
a harmonogramu založení střediska, vypracovaného Ing. at Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA v srpnu 
2017 
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d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města Slavičín na období 2018-2019 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

9. Plán činnosti Rady města Slavičín na 2. pololetí 2017 

Usnesení č. 84/1056/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

plán činnosti Rady města Slavičín na 2. pololetí 2017 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

10. Smlouva s obcí Lipová o zajištění požární ochrany    

Usnesení č. 84/1057/17 

Rada města Slavičín 

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

schválit smlouvu o zajištění požární ochrany mezi městem Slavičín a obcí Lipová. Jednotka SDH města 
Slavičín bude na základě této smlouvy společnou jednotkou ve smyslu ustanovení § 69a odst. 2 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za paušální částku 10 000,- Kč ročně 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

11. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 84/1058/17 
Rada města Slavičín 

a )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Veřejné osvětlení – 
1. část – ul. Hasičská - VO“ uchazeči ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 15528588, 
DIČ: CZ15528588 za cenu obvyklou ve výši 279 361,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588 na stavební práce na akci: „Veřejné osvětlení – 1. část – ul. Hasičská 
- VO“ za cenu obvyklou ve výši 279 361,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 11. 09. 2017 
do 31. 10. 2017 

b )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Veřejné osvětlení – 
2. část – Divnice – veřejné osvětlení – Do Výmol“ uchazeči ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588 za cenu obvyklou ve výši 128 916,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588 na stavební práce na akci: „Veřejné osvětlení – 2. část – Divnice – 
veřejné osvětlení – Do Výmol“ za cenu obvyklou ve výši 128 916,- Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 11. 09. 2017 do 31. 10. 2017 

c )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné 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 – 
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ul. Družstevní, Hrádek“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, 
IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 227 433,72 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, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Oprava 
chodníku – ul. Družstevní, Hrádek“ za cenu obvyklou ve výši 227 433,72 Kč bez DPH, s termínem 
realizace od 01. 10. 2017 do 31. 10. 2017 

d )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Úpravy urnového háje“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, 
DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 164 380,52 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, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Úpravy 
urnového háje“ za cenu obvyklou ve výši 164 380,52 Kč bez DPH, s termínem realizace od 02. 10. 2017 
do 31. 10. 2017 

e )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné 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 parkoviště 
u BD čp. 207 – 208 Hrádek na Vlárské dráze“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 
763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 160 429,61 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, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Úpravy 
urnového háje“ za cenu obvyklou ve výši 160 429,61 Kč bez DPH, s termínem realizace od 04. 09. 2017 
do 30. 11. 2017 

f )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné 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 komunikace 
Jasmínová – povrch – II. etapa“ uchazeči Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 
Zlín, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453 za cenu obvyklou ve výši 1 141 700,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., 
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453 
na stavební práce na akci: „Oprava komunikace Jasmínová – povrch – II. etapa“ za cenu obvyklou 
ve výši 1 141 700,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 11. 09. 2017 do 16. 10. 2017 

g )  r e v o k u j e  

usnesení č. 75/0942/17 bod a) ze dne 25.4.2017 

r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na stavební práce na akci: „Oprava chodníku u DPS v Hrádku“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 247 814,33 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, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Oprava 
chodníku u DPS v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši 247 814,33 Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 04. 09. 2017 do 30. 10. 2017 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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anotace: 

a) + b) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 

1. ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588 
Část 1 – ul. Hasičská – VO – nabídková cena – 279 361,- Kč bez DPH 
Část 2 – Divnice – veřejné osvětlení – Do Výmol – nabídková cena - 128 916,- Kč bez DPH 
Nutnost realizace nových větví veřejného osvětlení je vyvolána náhradou stávajícího vzdušného 
vedení NN v rámci distribuční soustavy společnosti E.ON za zemní kabel. Demontáží stávajících 
betonových sloupů dojde k odstranění stávajících svítidel VO, které jsou v současnosti kotveny na 
těchto sloupech, které jsou vlastnictvím společnosti E.ON. 

Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou. 
 

c) + d) + e)  Zakázky jsou zadávány společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. v režimu vertikální 
spolupráce dle § 11, Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tzv. „in house zadávání“). 
Jedná se o stavební práce pro veřejného zadavatele plněné osobou, která je ovládána tímto veřejným 
zadavatelem (tzn., že v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný 
zadavatel), a která vykonává více než 80% své celkové činnosti ve prospěch tohoto veřejného 
zadavatele. 
 
f) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 

1. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – nabídková cena 1 141 700,- Kč 
bez DPH 

2. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – nabídková cena 1 170 638,30 Kč bez DPH 
3. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno n. Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí – nabídková 

cena 1 325 794,50 Kč bez DPH 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
g) Veřejná zakázka „Oprava chodníku u DPS v Hrádku“ byla usnesením č. 75/0942/17 bod a) ze dne 
25.4.2017 zadána dodavateli Služby města Slavičína, s.r.o., za cenu 247 814,133 Kč bez DPH a bylo 
schváleno uzavření příslušné smlouvy o dílo s termínem realizace od 1.7.2017 do 4.8.2017. Smlouva 
o dílo s výše uvedeným dodavatelem nebyla uzavřena, a proto je zakázka nově zadávána stejnému 
dodavateli, ve stejném rozsahu a ceně, ke změně dochází nově stanoveným termínem plnění a to od 
4.9.2017 do 30.10.2017. Tato změna je vyvolána časovou náročností povolovacího procesu 
zajišťujícího tzv. zvláštní užívání krajské komunikace (dočasné dopravní značení), zejména zajištění 
všech potřebných stanovisek dotčených orgánů, dokládaných spolu s žádostí o povolení zvláštního 
užívání na odbor dopravy – silniční správní úřad MěÚ Luhačovice. 

12. Servisní smlouva - koupaliště 

Usnesení č. 84/1059/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření servisní smlouvy mezi městem Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín a společností 
CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, DIČ: CZ01643541  
o poskytování pravidelného servisu na zařízení bazénové technologie v rámci městského koupaliště 
Slavičín na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců s možností automatického prodloužení 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

13. Dohoda ŘSZK – Slavičín, Divnice – oprava chodníku podél III/49520 

Usnesení č. 84/1060/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o udělení souhlasu se stavbou 3 nových a s úpravou 3 stávajících komunikačních 
napojení – sjezdů a jejich celoroční údržbě na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví Zlínského 
kraje číslo: SML/0910/17 mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci stavby „Slavičín, Divnice – 
oprava chodníku podél III/49520“ 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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14. Výpůjčka nemovitých věcí – areál Armyparku 

Usnesení č. 84/1061/17 

Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) výpůjčku pozemku parc. č. st. 335, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 336, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 337, jehož součástí je dům čp. 123, 
pozemku parc. č. st. 338, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 339, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 340, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku 
parc. č. st. 341, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 342, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, pozemku parc. č. st. 343, jehož součástí je stavba bez čp/če, a části pozemku 
parc. č. 1114/1 o výměře 45.300 m2, vše v katastrálním území Divnice, pro Armypark Slavičín, z.s. 
Slavičín, Divnice 123, IČ 22879099, na dobu neurčitou za účelem provozování muzea ČSLA, muzea 
Pragy V3S, muzea raketové techniky, a dalších aktivit v oblasti vojenské historie; a souhlasí 
s podvýpůjčkou nebytových prostor – místnosti č. 3 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 336, a místnost č. 15 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. st. 335 – 
pro Junák-český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z.s., na dobu neurčitou za účelem zřízení 
klubovny a skladu tábornického vybavení 

b) výpůjčku pozemku parc.č. st. 344, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc.č. st. 345, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc.č. st. 346, jehož součástí je stavba bez čp/če, a 
části pozemku parc.č. 1114/1 o výměře 12.000 m2, vše v katastrálním území Divnice, pro 
Moravskoslezský kynologický klub z.s., Kynologický klub Slavičín, pobočný spolek, Lipová 124, IČ 
65822838, na dobu neurčitou za účelem výcviku psů a propagace kynologických sportů 

c)  výpůjčku části pozemku parc.č. 1114/1 v katastrálním území Divnice o výměře 8.500 m2 pro SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín, pobočný spolek, Slavičín, Hasičská 307, IČ 65792441, 
na dobu neurčitou pro účely činností v oblasti protipožární ochrany 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

15. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 

Usnesení č. 84/1062/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit nabytí pozemku parc.č. 623/12 v k.ú. Slavičín, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZL/7937/2017-BZLM 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

anotace: 

Pozemek je pod komunikací v ulici Školní, pod chodníky v ulici Školní a Nad Ovčírnou a částečně pod 
veřejným dětským hřištěm vedle mateřské školy Vlára, o celkové výměře 956 m2. Jedná se o převod 
veřejně přístupné části pozemku parc.č. 623/12. 

 

16. Komplexní pozemkové úpravy Nevšová – aktualizace plánu společných zařízení 

Usnesení č. 84/1063/17 

Rada města Slavičín 

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

schválit aktualizaci plánu společných zařízení, zpracovanou firmou GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 
Plzeň, v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nevšová v červenci 2017 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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17. Směna, prodej a odkup pozemků v k.ú. Divnice 

Usnesení č. 84/1064/17 

Rada města Slavičín 

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

a) schválit směnu pozemků v k.ú. Divnice následovně: 

nabytí části pozemku parc.č. 1417/5 o výměře cca 320 m2, vlastníci  
podíl id. 4/5, a , podíl id. 1/5, do 
vlastnictví města Slavičín za kupní cenu 216 Kč/m2, 

nabytí části pozemku parc.č. 1419/2 o výměře cca 114 m2, vlastníci
, do vlastnictví města Slavičín za kupní cenu 252 Kč/m2, 

převod pozemků ve vlastnictví města Slavičín – části pozemku parc.č. 1418/1 o výměře cca 178 m2 
 za kupní cenu 155 Kč/m2, 

a části pozemku parc.č. 1418/1 o výměře cca 141 m2 a části pozemku parc.č. cca 1418/3 o výměře 
cca 2 m2 , za kupní cenu 155 Kč/m2, kdy město doplatí za rozdíly 
ve směňovaných hodnotách 

b) schválit prodej části pozemku parc.č. 1418/3 v k.ú. Divnice o výměře cca 157 m2 
 za kupní cenu 155 Kč/m2, k níž bude připočtena 

platná sazba DPH, za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisejí 

c) schválit odkup pozemku parc.č. 1409/2 v k.ú. Divnice od , 
, za kupní cenu 155 Kč/m2 

d)  schválit odkup pozemku parc.č. 1405/2 v k.ú. Divnice od  
 , za kupní cenu 155 Kč/m2 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

18. Žádost o pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 84/1065/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor – místnosti č. 32 v objektu krytu CO na pozemku parc.č. 640/1 v k.ú. 
Slavičín  jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, s nájemným 2.100 Kč bez DPH ročně 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

19. Žádost o směnu pozemků 

Usnesení č. 84/1066/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit směnu pozemků v k.ú. Divnice takto: 
převod částí pozemku parc.č. 2108/1 o výměře cca 22 m2 a cca 8 m2, vlastník město Slavičín,

 za kupní cenu 170 Kč/m2,  
převod části pozemku parc.č. st. 105 o výměře cca 25 m2, vlastník , 

, městu Slavičín, za kupní cenu 170 Kč/m2  

s tím, že nabyvatel větší výměry doplatí rozdíl v hodnotách a že náklady spojené se směnou budou 
uhrazeny oběma stranami rovným dílem 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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20. Žádost o odkup pozemku 

Usnesení č. 84/1067/17 

Rada města Slavičín 

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

schválit prodej pozemku parc.č. st. 385/2 v k.ú. Nevšová, který byl geometrickým plánem č. 385-5/2017 
oddělen z pozemku parc.č. 4353/4 v k.ú. Nevšová,  

 za kupní cenu 250,- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH, 
za podmínky úhrady nákladů s prodejem spojených kupujícími 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

21. Žádost o pronájem pozemku 

Usnesení č. 84/1068/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku parc.č. 3071/7 v k.ú. Nevšová , za účelem včelaření, 
na dobu neurčitou, s ročním nájemným ve výši 100 Kč 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

22. Zřízení služebnosti – kanalizační a vodovodní řad 

Usnesení č. 84/1069/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu na pozemku parc.č. 4335/8 v k.ú. Nevšová ve 
prospěch  služebnost bude zahrnovat 
právo zřídit na služebném pozemku napojení nového vodovodu na stávající vodovod, tento provozovat, 
opravovat, udržovat, provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně práva 
vstupu či vjezdu na služebný pozemek 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

23. Zrušení služebnosti

Usnesení č. 84/1070/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

na základě žádosti  jako vlastníků pozemku 
parc.č. 128/7 v k.ú. Slavičín zrušení služebnosti chůze a jízdy pro každého vlastníka pozemku parc.č. 
128/7 v k.ú. Slavičín na nově utvořeném pozemku parc.č. 4668 v k.ú. Slavičín (utvořen geometrickým 
plánem č. 1732-50/2017 z pozemku parc.č. st. 59/2) 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

24. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 84/1071/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty těmto nájemcům: 

- na dobu do 30.11.2017 
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 - na dobu do 30.11.2017 
- na dobu neurčitou 

- na dobu neurčitou 
 - na dobu neurčitou 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

25. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v domě čp. 51 ve Slavičíně 

Usnesení č. 84/1072/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 346,6 m2 umístěných v suterénu domu čp. 51, který 
je součástí pozemku parc. č. st. 983 v katastrálním území Slavičín, na dobu do 31.12.2019, 
s nájemným, vč. paušální platby za otop, ve výši minimálně 187 000 Kč ročně  

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

26. Žádost o ponechání sprchového koutu v bytě 

Usnesení č. 84/1073/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o zrušení závazku se ve věci stavebních úprav bytu č. 22 
v domě čp. 835 ve Slavičíně 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

27. Žádost městyse Pozlovice o zpětvzetí výpovědi veřejnoprávní smlouvy 

Usnesení č. 84/1074/17 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í  

se zpětvzetím výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a městysem Pozlovice 
dne 22.04.2009, a to na základě žádosti městyse Pozlovice ze dne 31.07.2017 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

28. Zřízení služebnosti – vodovodní přípojka

Usnesení č. 84/1075/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4507/2 v k. ú. Slavičín ve 
prospěch  služebnost bude zahrnovat právo zřídit 
na služebném pozemku napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod, tuto provozovat, opravovat, 
udržovat, provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně práva vstupu či 
vjezdu na služebný pozemek 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

29. Zábor veřejného prostranství - předvolební kampaň 

Usnesení č. 84/1076/17 
Rada města Slavičín 

n e s o u h l a s í  
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se zvláštním užíváním veřejných prostranství spočívajícím v umístění agitačních zařízení politických 
stran a hnutí 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 

30. Žádost o užívání prostor - Rodinné a mateřské centrum, z.s. 

Usnesení č. 84/1077/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku nebytových prostor v budově čp. 148, která je součástí pozemku parc. č. st. 69/2 v k. ú. 
Hrádek na Vl. dráze, a to místnosti o výměře 47 m2, na období do 31.3.2018 na základě žádosti spolku 
Rodinné a mateřské centrum, z.s., se sídlem K Hájenkám 354, 763 21 Slavičín, pro účely provozování 
aktivit pro rodiče a děti 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 

 
 
 
 
 
 

..............................................                 .............................................. 

          Ing. Jaroslav Končický                          Ing. Petr Čechmánek                        
      starosta                                         ověřovatel 
 
 
 
 


