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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. 94/1168/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 47/2017/RMS – poskytnutí peněžního daru ve výši 2 tis. Kč Rodinnému centru 
Kroměříž, z.s., Kolárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČ 04412672 

rozpočtové opatření č. 48/2017/RMS – poskytnutí peněžního daru ve výši 2 tis. Kč Babyboxu pro 
odložené děti - STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha – Hájek, IČ 27006891  
 
rozpočtové opatření č. 49/2017/RMS – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve 
výši 203 tis. Kč pro MŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, IČ 70871531, na realizaci 
projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 
rozpočtové opatření č. 50/2017/ZMS – přijetí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč pro Městskou 
knihovnu Slavičín od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, IČ: 407 654 07, Klementinum 
190, 110 00 Praha 1 

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

rozpočtové opatření č. 26/2017/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 68 tis. Kč na podporu 
vybraných činností JSDH 
 
rozpočtové opatření č. 27/2017/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 147 tis. Kč na ztížené 
hospodaření ve vojenských lesích 
 
rozpočtové opatření č. 28/2017/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 tis. Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů 
 
rozpočtové opatření č. 29/2017/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 tis. Kč na ekologické 
a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 
 
rozpočtové opatření č. 30/2017/ZMS – příjmy z úhrad obce Šanov ve výši 5 tis. Kč na výkon přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
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rozpočtové opatření č. 31/2017/ZMS – opravy a údržba místních komunikací – přesun prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 z § 2212 na § 2219 ve výši 128 tis. Kč, dle platné Vyhlášky 
č. 323/2002 sb., o rozpočtové skladbě 
 
rozpočtové opatření č. 32/2017/ZMS – akce „ZUŠ Slavičín – větrání hygienického zázemí“ – návrh na 
zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 65 tis. Kč 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (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. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2017 – Rodinné centrum 
Kroměříž, z.s. 

Usnesení č. 94/1169/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Rodinnému centru Kroměříž, z.s., 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČ 04412672, ve výši 2.000,-Kč 

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

 

3. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2017 – Babybox pro 
odložené děti – STATIM, z.s. 

Usnesení č. 94/1170/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2017 Babyboxu pro odložené děti - 
STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha - Hájek, IČ 27006891, ve výši 2.000,-Kč 

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

 

4. Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2018 

Usnesení č. 94/1171/17 
Rada města Slavičín 

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

a) schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet města Slavičín na rok 2018 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:             111 856 tis. Kč                                      
výdaje běžného roku:             124 562 tis. Kč                                     
saldo příjmů a výdajů:           - 12 706 tis. Kč 
 
s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2018 
 

c) uložit odboru ekonomickému provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně rozpis schváleného 
rozpočtu; 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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d) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 FC TVD Slavičín z.s., 
Školní 881, Slavičín, IČ 49157345, ve výši 700.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
FC TVD Slavičín z.s.; 

 
e) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 FC TVD Slavičín z.s., 

Školní 881, Slavičín, IČ 49157345, ve výši 75.000,-Kč za účelem: „nákupu bezpečných branek pro 
mladší přípravku a benjamínky“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
FC TVD Slavičín z.s.; 
 

f) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Charitě Slavičín, 
Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618, ve výši 450.000,-Kč za účelem: „financování provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Charitou Slavičín; 

 
g) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Vzdělávacímu, 

sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 
28269501, ve výši 150.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež KamPak?“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 

 
h) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Sportovním klubům 

Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 80.000,-Kč za účelem: „financování 
provozních nákladů sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 

 
i) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Sportovním klubům 

Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 320.000,-Kč za účelem: „zateplení jedné 
stěny sportovní haly SK Slavičín“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 
 

j) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Sportovním klubům 
Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 40.000,-Kč za účelem: „vybavení sportovní 
haly SK Slavičín – nákup sportovního vybavení, cvičebních pomůcek a nářadí“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 

 
k) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Sdružení rodičů ZŠ 

Slavičín - Vlára ve výši 40.000,-Kč za účelem: „podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků – 
předplavecký a doškolovací plavecký výcvik“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sdružením rodičů ZŠ Slavičín - Vlára; 
 

l) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Gymnáziu Jana Pivečky 
a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČ 46276327, ve výši 60.000,-Kč za účelem: 
„podpory vzdělávání dětí a mládeže Gymnázia“ 
a 
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schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

m) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 SH ČMS – Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze, Nádražní 113, Hrádek na Vlárské dráze, Slavičín, 
IČ 65792459, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „opravy zastřešení pódia a stolového sezení výletiště“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze; 
 

n) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Nadaci Jana Pivečky, 
Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 65792424, ve výši 65.000,-Kč za účelem: „nákupu resuscitační 
loutky a příslušenství pro školení dětí v rámci projektu Helfíkův kotár“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Nadací Jana Pivečky; 
 

o) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Římskokatolické farnosti 
Slavičín, Komenského 4, Slavičín, IČ 48473626, ve výši 300.000,-Kč za účelem: „opravy fasády 
kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Římskokatolickou farností Slavičín; 
 

p) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 TJ Sokol Nevšová, z.s., 
Nevšová 84, Slavičín, IČ 18811159, ve výši 100.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/13 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
TJ Sokol Nevšová, z.s.; 
 

q) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2019-2020 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Durďák) 

anotace: 

Návrh rozpočtu je zveřejňován na internetových stránkách města na adrese: http://www.mesto-
slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

5. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2018 

Usnesení č. 94/1172/17 
Rada města Slavičín 

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

a) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné 
činnosti v roce 2018“ 
a 
schválit 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 Dotačním programem „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2018“; 
 

b) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 
2018“  
a 
schválit 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 Dotačním programem „Podpora rozvoje kultury v roce 2018“; 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html


 
Anonymizovaná verze URMS č. 94, 28. 11. 2017  5 / 9 
 

c) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže v roce 2018“ 
a 
schválit 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 Dotačním programem „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2018“; 

 
d) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního 

prostředí v roce 2018“  
a 

 schválit 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 Dotačním programem „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2018“. 

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

 

6. Přerušení provozu mateřských škol 

Usnesení č. 94/1173/17 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í  

s přerušením provozu Mateřské školy Slavičín – Vlára a Mateřské školy Slavičín – Malé Pole v období 
vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 

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

 

7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 94/1174/17 
Rada města Slavičín 

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 služby na akci: „Pojištění motorových vozidel – 
město Slavičín“ uchazeči Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8, IČ: 47116617, DIČ: CZ47116617 za cenu obvyklou ve výši 115 916,- Kč/rok 

s c h v a l u j e  

uzavření pojistné smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, DIČ: CZ47116617 na služby 
na akci: „Pojištění motorových vozidel“ za cenu obvyklou ve výši 115 916,- Kč/rok, s termínem plnění 
od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou 

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

 

anotace: 

Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 – nabídková cena 143 023,- Kč/rok 
2. Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 – nabídková 

cena 115 916,- Kč/rok 
Po provedeném porovnání se stávajícími pojistnými smlouvami byla aktuálně předložená cenová 
nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou vyhodnocena jako výhodnější. 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
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8. Dodatky k SOD – Stavební úpravy MěN Slavičín – výměna výtahu 

Usnesení č. 94/1175/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a)  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností LIFTMONT CZ, s.r.o., 
Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ: 26845687, DIČ: CZ26845687, na akci: „Stavební úpravy 
MěN Slavičín – část 1 – Výměna výtahu – dodávka a montáž výtahu“ z důvodu změny platebních 
podmínek ve smyslu neposkytnutí zálohy 

b)  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností LIFTMONT CZ, s.r.o., 
Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ: 26845687, DIČ: CZ26845687, na akci: „Stavební úpravy 
MěN Slavičín – část 2 – Výměna výtahu – stavební práce“ z důvodu změny platebních podmínek ve 
smyslu neposkytnutí zálohy 

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

 

9. Žádost o odkup pozemku 

Usnesení č. 94/1176/17 
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. 623/17 v katastrálním území Slavičín o výměře cca 13 
m2 na základě žádosti 

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

 

10. Odkup pozemků v k.ú. Nevšová  

Usnesení č. 94/1177/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit odkup pozemků parc.č. 66/2, 66/3, 4338/22, všechny v  v katastrálním území Nevšová, 
od spoluvlastníků  podíl 
id. ¾, za kupní cenu 200 Kč/m2 

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

 

11. Směna pozemků v k.ú. Divnice 

Usnesení č. 94/1178/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit směnu pozemků v katastrálním území Divnice následovně: 
převod části pozemku parc.č. 1118/2 o výměře cca 8 m2, vlastník město Slavičín,

, za kupní cenu 200 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba 
DPH,  
převod části pozemků parc.č. 1363 a 1364/2 o celkové výměře cca 20 m2, vlastníci  

 za kupní cenu 200 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 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák) 
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12. Nabídka k majetkoprávnímu vypořádání pozemků - Vojenské lesy a statky ČR 

Usnesení č. 94/1179/17 
Rada města Slavičín 

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

vyhlásit záměr na prodej pozemků parc.č. 1077/11, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/9, 1078/1, 1078/3, 
1078/5, 2093/1, 2093/10, 2093/11, 2093/7, 2093/9 a st. 359/2, všechny v katastrálním území Divnice 
na základě nabídky Vojenských lesů a statků ČR, s.p.   

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

 

13. Nabídka na odprodej lesních pozemků 
 

Usnesení č. 94/1180/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit odkup pozemků parc.č. 1957 a 1956/1 v katastrálním území Divnice za základě nabídky 
 

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

 

14. Nabídka na prodej části pozemku v k.ú. Slavičín - Jednota spotřební družstvo 
v Uherském Ostrohu 

Usnesení č. 94/1181/17 
Rada města Slavičín 

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  
 
schválit odkup části pozemku parc.č. st. 987 v katastrálním území Slavičín o výměře cca 300 m2 
od vlastníka Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Uherský Ostroh, IČ 00032310, za kupní 
cenu 500 Kč/m2 

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

 

15. Nabytí části pozemku v k.ú. Sehradice - přijetí daru  

Usnesení č. 94/1182/17 
Rada města Slavičín 

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

schválit nabytí části pozemku parc.č. 350/3 v k.ú. Sehradice o výměře cca 60 m2 formou darování od 
Miroslavy Kozubíkové, Zlín, a Anežky Těšíkové, Sehradice, za podmínky úhrady nákladů s darováním 
spojených obdarovaným a za podmínky, že darující obdrží v rámci komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Nevšová pozemek s výměrou zvýšenou o 60 m2 na úkor pozemku města 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák) 
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16. Zřízení služebnosti - vodovodní řad 

Usnesení č. 94/1183/17 
Rada města Slavičín 

r e v o k u j e  

usnesení č. 91/1145/17 ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s c h v a l u j e  

zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu na pozemcích 281/13, 281/16, 286/2, 
288/2, 407/2, 4454/4, 4592/51, všechny v k.ú. Slavičín ve prospěch 

; služebnost bude 
zahrnovat právo zřídit na služebném pozemku prodloužení vodovodního řadu, tento provozovat, 
opravovat, udržovat, provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně práva 
vstupu či vjezdu na služebné pozemky, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Končický); nepřítomen 1 (Durďák) 

 

17. Ukončení dohody o spolupráci - Mikroregion Luhačovské Zálesí 

Usnesení č. 94/1184/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

ukončení dohody o spolupráci na realizaci projektu „Bílou stoupu Zálesím“, uzavřené dne 22. 2. 2012 
s Mikroregionem Luhačovské Zálesí, IČ 70287201, na základě které město zajišťovalo pojištění 
majetku, a to dohodou ke dni 31. 12. 2017 

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

 

18. Schválení pronájmu bytu v domě čp. 347 ve Slavičíně 

Usnesení č. 94/1185/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 5 v domě čp. 347 ve Slavičíně o celkové výměře 45,30 m2, za nájemné stanovené 
radou města dne 17. 10. 2017 pod č. us. 90/1132/17, na dobu určitou jednoho roku, pro žadatele 
v pořadí 

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

 

19. Schválení pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou čp. 232 ve Slavičíně, 
Hrádku na Vlárské dráze 

Usnesení č. 94/1186/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou čp. 232  ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze o 
celkové výměře 27,25 m2, na dobu určitou jednoho roku,  pro žadatele v pořadí 

s t a n o v u j e 

nájemné v bytě č. 2 v domě čp. 232 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze na 874.- 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 kalendářní rok, zvýšenou o 20 procentních bodů, a to vždy 
s účinností k 1.4. kalendářního roku 
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hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Durďák) 

 

20. Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání 

Usnesení č. 94/1187/17 
Rada města Slavičín 

u d ě l u j e  

souhlas s umístěním sídla podnikání v bytě  ve Slavičíně pro 

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

 

21. Vyhlášení záměru v podnikatelském inkubátoru v areálu Prabosu 

Usnesení č. 94/1188/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a )  na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1, 
v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12  a v budově bez čp./če. která 
je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 vše v k.ú. Slavičín, místnost č. 103, na dobu jednoho roku, 
za nájemné 500,- Kč/m2/rok a paušální platby ve výši 720,- Kč/m2/rok u vytápěných místností a 290,- 
Kč/m2/rok u místností nevytápěných,  

 
b)  na pronájem nebytových prostor v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 

v k.ú. Slavičín, místností č. 100, 101, 102, 104, na dobu jednoho roku, za nájemné 500,- Kč/m2/rok 
a paušální platby ve výši 585,- Kč/m2/rok    

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

 

22. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 94/1189/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 8/2017 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín 
a BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je navýšení finanční částky určené na běžnou údržbu  

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

 

23. Smlouva o nájmu a poskytování služeb - Konica Minolta 

Usnesení č. 94/1190/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu a poskytování služeb č. 14301660 mezi městem Slavičín a společností 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Předmětem smlouvy je nájem tiskového zařízení 
Konica Minolta bizhub C258 včetně servisních služeb a dodávky spotřebního materiálu, a to na dobu 
určitou 60 měsíců za cenu 1820 Kč bez DPH/měsíc 

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

 
 
 

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

          Ing. Jaroslav Končický                           Mgr. Jana Adámková                         
starosta                                          ověřovatelka 


