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1. Rozpočtová opatření  

Usnesení č. 1/0001/18 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 49/2018/RMS - přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve 
výši 419 tis. Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 50/2018/RMS – akce „Hrádek – parkoviště u BD čp. 207 - 208“  
– navýšení rozpočtované částky o 30 tis. Kč z důvodu pokrytí dodatečných výdajů spojených 
s pořízením geometrického plánu, projektové dokumentace a vytýčením inženýrských sítí. 
 
rozpočtové opatření č. 51/2018/RMS - akce „DDM – úpravy venkovních prostor“  
– přijetí finančních prostředku z fondu investic DDM Slavičín ve výši 331 tis. Kč za účelem dofinancování 
akce  

rozpočtové opatření č. 52/2018/RMS – akce „Nevšová – úprava odvodňovacího žlabu“ – nová akce 
zařazená do rozpočtu města v částce 130 tis. Kč. 

 

 

2. Úprava rozpočtu Městské nemocnice Slavičín na rok 2018 

Usnesení č. 1/0002/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské nemocnice Slavičín, příspěvková organizace, IČ 621 81 378, Komenského 1, 
763 21 Slavičín, na rok 2018 spočívající v navýšení částky na pořízení drobného dlouhodobého majetku 
o 130 tis. Kč s tím, že zvýšení výdajů bude kryto zčásti vyššími výnosy organizace a zčásti čerpáním 
rezervního fondu a dále úpravu použití fondu investic spočívající v přesunu prostředků mezi schválenými 
investičními akcemi. 
 
 
 

3. Zřízení komisí Rady města Slavičín 

Usnesení č. 1/0003/18 
 
Rada města Slavičín  

z ř i z u j e  

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
1. schůze Rady města Slavičín konané dne 13. 11. 2018 
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pro volební období 2018 - 2022 
 
a) komisi sportovní 
b) komisi kulturní 

 

j m e n u j e  

 

a) do funkce člena komise sportovní 
Ing. Pavla Pinďáka 
Evu Malatinskou 
Ing. Karla Tomáška 
Miroslava Brzobohatého 
Mgr. Michala Švacha 
Ivanu Fojtíkovou 
Jaroslava Kučeru 
Bronislava Münstera 
Františka Pfeifera 
tajemníkem komise sportovní Mgr. Jitku Pfeiferovou 

 
b) do funkce člena komise kulturní 

Mgr. Hanu Sovovou 
Mgr. Barboru Chovančíkovou 
Jakuba Zvoníčka 
Vlastu Janderkovou 
Radka Raka 
MVDr. Marka Sedláčka 
Mgr. Aleše Ptáčka 
Marcela Zvonka 
Bc. Marii Studeníkovou 
tajemníkem komise kulturní Bc. Marii Studeníkovou 

 

 
 

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 1/0004/18 

 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a   

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Nevšová – úprava odvodňovacího žlabu“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 106 535,65 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: „Nevšová – 
úprava odvodňovacího žlabu“ za cenu obvyklou ve výši 106 535,65 Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 19. 11. 2018 do 30. 11. 2018. 
 
 
 

5. VPIC Slavičín Nevšová, úprava komunikace 

Usnesení č. 1/0005/18 
 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení č. 116/1558/18 
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s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 4344/2, 4328/5, 
4335/8, 4335/6, 4338/1, 65, 4338/22 a 66/3 v k. ú. Nevšová mezi městem Slavičín a Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063, 
DIČ CZ04084063 v rámci stavby „16010-047550 VPIC Slavičín_Nevšová, úprava komunikace“ za 
podmínek: 
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 
- služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH 
- oprávněný se zavazuje, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě Podzemního a nadzemního 

komunikačního vedení bude šetřit práv Obtíženého 
- Oprávněný je povinen po ukončení stavebních prací uvést dotčené Pozemky bezodkladně na 

vlastní náklady do předešlého, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou 
provedením prací. 

Oprávněný se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu Služebnosti do katastru nemovitostí. 
 
 
 

6. Ceny za svoz odpadu na rok 2019 

Usnesení č. 1/0006/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ceny za svoz směsného komunálního odpadu (ceny za evidenční známky na popelnice, cena za pytle 
na směsný komunální odpad), termín splatnosti ceny a podmínky využití černých pytlů jako jediného 
způsobu likvidace odpadu v domácnosti na rok 2019, ve stejné výši jako v roce 2018. 
 
 

 

7. Zřízení služebnosti – přípojka vody k čp. 789 a 767 v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 1/0007/18 

 
Rada města Slavičín 
  

s c h v a l u j e  

a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 789 na 
pozemcích parc. č. 1798/14 a 4486/1 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka 
pozemku parc.č. st. 1129 a parc. č. 1805/8  v k.ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného RMS. 

 
b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 767  na 

pozemku parc. č. 1798/14 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku 
parc. č. st. 897 a parc. č. 1788/2 v k.ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného 
RMS. 
 

 
 

8. Zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Usnesení č. 1/0008/18 
 
Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  
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zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2538 v k.ú. Divnice, ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Olšanská 2681/6, 130 00, za účelem překládky sítě elektronických komunikací, za jednorázovou 
náhradu 700 Kč + DPH v platné sazbě. 
 
 
 

9. Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 a čp. 883 ve 
Slavičíně (RCK) 

Usnesení č. 1/0009/18 
 
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 na dobu do 31.12.2020, 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,  s výjimkou prostor uvedených pod bodem b), c), d) 
 
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 do 31.12.2020, za nájemné 500,- Kč/m2/rok a 
paušální platby ve výši 585,- Kč/m2/rok   
 
c) na pronájem nebytových prostor – místností č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 300 v II. nadzemním 
podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k.ú. Slavičín, na dobu do 
31.12.2020, za nájemné 350,- Kč/m2/rok, paušální platby ve výši 720,- Kč/m2/rok za vytápěné místnosti 
a 290,- Kč/m2/rok za místnosti nevytápěné 
 
d) na výpůjčku nebytových prostor – místností č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 v I. nadzemním 
podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k.ú. Slavičín, na dobu do 
31.12.2020, za úhradu paušální platby ve výši 720,- Kč/m2/rok za vytápěné místnosti a 290,- Kč/m2/rok 
za místnosti nevytápěné. 

 

 

10. Žádosti o pronájem městských bytů v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské 
dráze 

Usnesení č. 1/0010/18 
 
Rada města Slavičín  

n e s c h v a l u j e   

pronájem bytů v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze Jaroslavu Removi, Pavlu Mudrákovi 
a Romanu Kűhrovi. 
 
 
 

11. Schválení uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu z nebytových prostor v čp. 
566 ve Slavičíně 

Usnesení č. 1/0011/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě čp. 566 ve Slavičíně, který se 
týká schválení podmínek podnájmu těchto prostor společnosti  K&K PRIMKA s.r.o., IČ 269 57 191, 
Tovární 543, 687 71 Bojkovice. 

 

 

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

Usnesení č. 1/0012/18 
 
Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a BTH 
Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem jsou opravy a rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku 
města. 
 
 
 

13. Dohoda o realizaci managementových opatření  

Usnesení č. 1/0013/18 
 
Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o realizaci managementových opatření mezi městem Slavičín a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 za účelem výsadby 
50 ks ovocných stromů za finanční příspěvek na péči ve výši 35.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela                 Monika Hubíková 

        starosta                      ověřovatelka 
 
 


