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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. 104/1323/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 13/2018/RMS – poskytnutí peněžitého daru Charitě Vsetín, církevní p.o., Horní 
náměstí 135, 755 01 Vsetín, IČ 44740778, ve výši 2 tis. Kč 
  
rozpočtové opatření č. 14/2018/RMS – poskytnutí peněžitého daru ZO ČSOP Buchlovice, z.s., 
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318, ve výši 1 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 15/2018/RMS – poskytnutí peněžitého Centru pro zdravotně postižené 

Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, Zlín, IČ 26593823, ve výši 2 tis. Kč 

 

rozpočtové opatření č. 16/2018/RMS – akce „Městská nemocnice – chladící box“  - navýšení výdajů 
o 50 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení a dále v souvislosti se změnou 
rozsahu souvisejících prací. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
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 2018 - Charita Vsetín 

Usnesení č. 104/1324/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
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poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Charitě Vsetín, Horní náměstí 135, 
755 01 Vsetín, IČ 44740778, ve výši 2.000,-Kč. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

3. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2018 - ZO ČSOP 
Buchlovice 

Usnesení č. 104/1325/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 
687 08 Buchlovice, IČ 70967318, ve výši 1.000,-Kč. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

4. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2018 - Centrum pro 
zdravotně postižené Zlínského kraje,o.p.s. 

Usnesení č. 104/1326/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 Centru pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, Zlín, IČ 26593823, ve výši 2.000,-Kč. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 104/1327/18 

 
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 služby na akci: „Pasport veřejného osvětlení“ uchazeči 
DATmoLUX a.s., Nováčkova 1558/27, 614 00 Brno - Husovice, IČ: 26233100, CZ26233100 za cenu 
obvyklou ve výši 202 400,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem DATmoLUX a.s., Nováčkova 1558/27, 
614 00 Brno - Husovice, IČ: 26233100, CZ26233100 na služby na akci: „Pasport veřejného osvětlení“ 
za cenu obvyklou ve výši 202 400,- Kč bez DPH, s termínem plnění do 29.6.2018. 

a   

uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Slavičín a uchazečem DATmoLUX a.s., 
Nováčkova 1558/27, 614 00 Brno - Husovice, IČ: 26233100, CZ26233100 na služby na akci: „Pasport 
veřejného osvětlení“ za cenu obvyklou ve výši 1 669,- Kč bez DPH/měsíc. 

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 dodávky na akci: „Městská nemocnice – chladící box“ 
uchazeči DARA BABY s.r.o., Poličná 389, 757 01 Poličná, IČ: 25871030, DIČ: CZ25871030 za cenu 
obvyklou ve výši 187 413,70 Kč bez DPH. 
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s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem DARA BABY s.r.o., Poličná 389, 757 01 
Poličná, IČ: 25871030, DIČ: CZ25871030 na dodávky na akci: „Městská nemocnice – chladící box“ za 
cenu obvyklou ve výši 187 413,70 Kč bez DPH, s termínem dodání nejpozději do 04.05.2018. 

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 dodávky na akci: „Slavičín – dopravní automobil JPO V 
Nevšová“ uchazeči TECHSPORT, s.r.o., Palackého tř. 155, 612 00 Brno, IČ: 25524135, DIČ: 
CZ25524135 za cenu obvyklou ve výši 1 090 000,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem TECHSPORT, s.r.o., Palackého tř. 155, 
612 00 Brno, IČ: 25524135, DIČ: CZ25524135 na dodávky na akci: „Slavičín – dopravní automobil JPO 
V Nevšová“ za cenu obvyklou ve výši 1 090 000,- Kč bez DPH, s termínem dodání nejpozději do 
28.09.2018. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 

 

Anotace :  

a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 

1. Envipartner, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice – nabídková cena 268 200,- Kč bez DPH 
 

2. DATmoLUX, a.s., Nováčkova 27, 614 00 Brno – nabídková cena 204 069,- Kč bez DPH 
 

3. PK Sklenář s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno – nabídková cena 277 850,- Kč bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 

1. DARA BABY s.r.o., Poličná 389, 757 01 Poličná – nabídková cena 187 413,70 Kč bez DPH 
 

2. Libor Blažek, Libhošť 68, 742 57 Libhošť – nabídková cena 204 750,- Kč bez DPH 
 

3. Petr Gerža, Jablůnka 583, 756 23 Jablůnka – nabídková cena 196 140,- Kč bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
c) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 

1. TECHSPORT, s.r.o., Palackého tř. 155, 612 00 Brno – nabídková cena 1 090 000,- Kč bez DPH 
 
 

 

6. Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 
malého rozsahu 

Usnesení č. 104/1328/18 
 
Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu v tomto 
složení: 

 

Členové: Náhradníci: 

Mgr. Božena Filáková Ing. Jaroslav Končický 
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Ing. Zdeněk Juřík Ing. arch. Radim Bosák 

Ing. Ladislav Janáček Ing. Alois Studeník 

Ing. Alena Viktorinová Ing. Tomáš Hrbáček 

Ing. Radka Hořáková  Ing. Petr Lysáček 

  

 

s účinností od 01.04.2018 s tím, že výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání 
obálek. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

7. Stanovení platu ředitelce DDM Slavičín 

Usnesení č. 104/1329/18 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

s účinností od 1. 4. 2018 plat ředitelce Domu dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

8. Smlouva o svozu odpadu Služby města Slavičína 

Usnesení č. 104/1330/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín se společností Služby města Slavičína, 
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ 25583093. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

9. Nákup energií na burze PXE 

Usnesení č. 104/1331/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s příspěvkovými 
organizacemi města Slavičín, Pod Kaštany 50, Slavičín, IČ 25583093, ve věci nákupu energie a plynu 
ze dne 29.6.2017; 

u d ě l u j e  

plnou moc k jednání za město Slavičín ve věcech nákupu energií na energetické burze Power 
Exchange central Europe: 

- Ing. Radce Hořákové, vedoucí odboru ŽPSM, a to oprávnění k přístupu do systému PARC, 
k vyplňování údajů, vč. podávání poptávek; 

- Mgr. Boženě Filákové, místostarostce, oprávnění k přístupu do systému PARC pro čtení. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
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10. Pronájem nebytových prostor - bufet na koupališti 

Usnesení č. 104/1332/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor o výměře 32 m2 v budově bez čp./če., které je součástí pozemku parc.č. 
651 v k.ú. Slavičín, Radovanu Žákovi, IČ 03137295, na dobu neurčitou vždy po dobu provozování 
koupaliště v letní sezoně, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s nájemným ve výši 6.694 Kč bez DPH 
měsíčně. K nájemnému bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 

 

11. Žádost o pronájem pozemku - Marie Zenklová, Slavičín 

Usnesení č. 104/1333/18 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku parc.č. 302/1 v katastrálním území Slavičín o výměře 15m2  Marii Zenklové, U  
Zahrádek 474, Slavičín, IČ 74488783 za účelem umístění a provozování prodejního kiosku, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ročním nájemným ve výši 10.000 Kč bez DPH 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

12. Pronájem nebytových prostor v CO krytu 

Usnesení č. 104/1334/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor v objektu krytu CO na pozemku par.č. 640/1 v k.ú. Slavičín, a to: 

- místnosti č. 35  jako zkušebna hudební skupiny, 

- místnosti č. 50  jako zkušebna hudební skupiny, 

- místností č. 25, 26, 27, 30 spolku SemTamFór, z.s., Květná 424, Slavičín, jako sklad kulis a dílna, 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok. 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 

 

13. Zřízení služebnosti vodovodní přípojky -  Slavičín 

Usnesení č. 104/1335/18 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na 
pozemcích parc.č. 3997/49, 3997/50 a 3997/51 v k.ú. Slavičín na pozemku parc.č. 3997/46 v k.ú. 
Slavičín ve prospěch vlastníků pozemků parc.č. 3997/50 a 3997/51 v k.ú. Slavičín úplatně za úhradu 
podle sazebníku. 
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Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

14. Zřízení služebnosti užívací práva -  Slavičín 

Usnesení č. 104/1336/18 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení pozemkové služebnosti užívacího práva, spočívající v právu vlastním nákladem a vhodným a 
bezpečným způsobem zřídít na pozemku parc.č. 4422/1 v k.ú. Slavičín zpevněnou příjezdovou plochu 
k rodinnému domu čp. 297 a tuto provozovat a udržovat. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníků pozemku parc.č. st. 499 v k.ú. Slavičín, jehož součástí je rodinný dům č.p.297, úplatně za 
jednorázovou náhradu dle sazebníku.  
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

15. Schválení pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 

Usnesení č. 104/1337/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 401v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně o celkové výměře 29,61 
m2, za nájemné stanovené RMS dne 13.3.2018 pod č. us. 103/1317/18, na dobu jednoho roku, v pořadí 
1.  2.  
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

16. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 104/1338/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům :  
 

 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 30/1 - na dobu do 30.6.2018 
 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 30/22 - na dobu do 30.6.2018 

, Slavičín 841/303 - na dobu neurčitou  
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

17. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Hrádek na 
Vlárské dráze: Zkvalitnění dopravní infrastruktury 

Usnesení č. 104/1339/18 
 

Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. 
č. 2641/1 v k. ú. Hrádek na Vl., dráze o výměře cca 60 m2 mezi Povodím Moravy, s. p. a městem 
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Slavičín v rámci realizace stavby „Hrádek na Vlárské dráze: Zkvalitnění dopravní infrastruktury“, 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 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, Zdeněk 
Durďák) 
 

18. Nájemní smlouvy – ŘSZK – chodníky – Nevšová, Hrádek 

Usnesení č. 104/1340/18 
Rada města Slavičína 

s c h v a l u j e  

a) uzavření nájemní smlouvy – nájem části nemovité věci č. SML/0273/18 na části pozemku p. č. 
4353/1 a 4353/5 v k. ú. Nevšová mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci stavby 
„Nevšová: silnice III/4931 – chodník“ na dobu určitou, tj. do majetkoprávního vypořádání mezi 
Zlínským krajem a investorem za nájem 531,- Kč za rok. 
 

b) uzavření nájemní smlouvy – nájem části nemovité věci č. SML/0266/18 na části pozemku p. č. 
1977/5 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje, příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci 
stavby „Hrádek – prodloužení chodníku v ul. Družstevní I.“ na dobu určitou, tj. do 
majetkoprávního vypořádání mezi Zlínským krajem a investorem za nájem 657,- Kč za rok. 

 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Libor Malaník, Mgr. Božena Filáková, 
Zdeněk Durďák) 

 

 

 
 
 

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

          Ing. Jaroslav Končický                       Ing. Petr Čechmánek      
starosta                                ověřovatel 

 


