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1. Přijetí věcného daru a uzavření darovací smlouvy 

Usnesení č. 14/0158/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

 
přijetí věcného daru ve výši 4 203 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Slavičín a TVD – 
Technická výroba, a.s., č. p. 203, 763 21 Rokytnice, IČO: 26252937. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Rada města dodatečně na žádost dárce schválila přijetí daru věnovaného do tomboly v rámci 
městského plesu. 
 
 

2. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 14/0159/19 
Rada města Slavičín  

a )  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: „Oprava chodníku ul. Pod Vrškem“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 587 761,51 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. Pod Vrškem“ za cenu obvyklou ve výši 587 761,51 Kč bez DPH, s termínem realizace od 
15. 04. 2019 do 31. 07. 2019. 

b )  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: „Rozšíření sedací zpevněné plochy v areálu koupaliště“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 110 168,09 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
14. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 3. 2019 

 
 

 
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.  
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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: „Rozšíření 
sedací zpevněné plochy v areálu koupaliště“ za cenu obvyklou ve výši 110 168,09 Kč bez DPH, 
s termínem realizace od 01. 04. 2019 do 31. 05. 2019. 

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 dodávky na akci: „ZŠ Malé Pole – šatní skříňky“ 
uchazeči MY DVA group a.s., Žarošická 18, 628 00 Brno, IČ: 29030684, DIČ: CZ29030684 za cenu 
obvyklou ve výši 277 605,40 Kč bez DPH.  

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem MY DVA group a.s., Žarošická 18, 628 00 
Brno, IČ: 29030684, DIČ: CZ29030684 na dodávky na akci: „ZŠ Malé Pole – šatní skříňky“ za cenu 
obvyklou ve výši 277 605,40 Kč bez DPH, s termínem dodání nejpozději do 09. 08. 2019. 

 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: c) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. Ing. Bedřich Doležel, Petřvald 335, 742 60 Petřvald – nabídková cena 331 166,10 Kč bez DPH 
 
2. BEG BOHEMIA, spol. s r.o., Ledárenská 25, 620 00 Brno – nabídková cena 296 103,40 Kč bez DPH 
 
3. MY DVA group a.s., Žarošická 18, 628 00 Brno – nabídková cena 277 605,40 Kč bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
V ostatních případech jsou zakázky zadány městské zřizované obchodní společnosti. 
 

 

3. Smlouva o zřízení služebnosti – Hrádek na Vlárské dráze: zkvalitnění dopravní 
infrastruktury 

Usnesení č. 14/0160/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 2641/1 v k. ú. Hrádek na Vl. Dráze 
v rozsahu 19,4 m2 mezi Povodím Moravy, s.p. a městem Slavičín, kdy v rámci realizace stavby „Hrádek 
na Vlárské dráze: Zkvalitnění dopravní infrastruktury“ oprávněný vybudoval propustek na bezejmenném 
pravobřežním přítoku vodního toku Říka a je vlastníkem této stavby. 
Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka služebného pozemku strpět ve prospěch každého 
vlastníka panující stavby: 

- umístění a provozování panující stavby tělesa místní komunikace včetně jejich součástí a 
příslušenství, mj. i stavby propustku na služebném pozemku, 

- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či právnické 
osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a odstraněním 
panující stavby tělesa místní komunikace včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i stavby 
propustku. 

Služebnost je zřizována na dobu existence panující stavby a bude zřízena úplatně za jednorázovou 
náhradu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
5 000 Kč + DPH, jejíž výše byla stanovena dle dohody smluvních stran v budoucí smlouvě. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Jedná se o právní úpravu nutnou pro dokončení dílčího úseku cyklostezky v Hrádku naproti 
prodejny nábytku Šuráň. 
 
 

4. Likvidace černých skládek – smlouvy o dílo 

Usnesení č. 14/0161/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo na likvidaci černých skládek a sběr odpadků podél komunikací mimo zastavěné 
části města Slavičín: 
- v katastrálním území Nevšová s Mysliveckým spolkem Nevšová, IČ 48473359, 
- v katastrálních územích Slavičín a Divnice s Mysliveckým spolkem Jamné Slavičín z. s., IČ 49158228, 
- v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze s Mysliveckým spolkem Hrádek, IČ 62180002, 
za podmínek: 
- termín plnění do 30. 4. 2019 
cena za dílo celkem 8.000 Kč za každé katastrální území. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Smluvní vztahy s mysliveckými spolky vedou k zajištění jarního úklidu odpadu zejména podél 
silnic a nejfrekventovanějších místních komunikací. 
 
 

5.  Pacht části pozemků v k. ú. Slavičín – Mladotická, Slavičín 

Usnesení č. 14/0162/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

- propachtování části pozemku parc.č. 4281/2 v katastrálním území Slavičín o výměře 200 m2

- propachtování části pozemku parc.č. 4281/2 v katastrálním území Slavičín o výměře 201 m2

za účelem zemědělského obhospodařování na dobu neurčitou, s pachtovným ve výši 12 Kč/m2/rok. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: jde o smluvní úpravu stávajícího stavu, kdy pozemek mezi řadovkami jmenovaní využívají 
k hospodářským účelům. 
 
 

6. Zvýšení poskytovaného finančního daru na provádění kastrací koček a kocourů 

Usnesení č. 14/0163/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pravidla pro poskytování finančních darů občanům města Slavičín na provádění kastrací koček a 

kocourů takto: 

- žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Slavičín 
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- jednotlivé žádosti budou uplatněny na odboru životního prostředí a správy majetku Městského 

úřadu Slavičín 

- povinnou přílohou žádosti je originál dokladu za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky 

nebo kocoura 

- výše poskytovaného finančního daru je 300,- Kč na kočku a 400,- Kč na kocoura v jednom 

kalendářním roce 

v případě uplatnění žádosti na čtvrté a další zvíře jednoho žadatele je poskytovaná výše finančního daru 
krácena, a to na 150,- Kč u kočky a 150,- Kč u kocoura v jednom kalendářním roce.                                                                     
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: zvýšení příspěvku na kastraci koček je motivován snahou o eliminaci nekontrolovaného 
množení těchto zvířat. Vyšší příspěvek u kocourů má vést ke snížení reprodukčního potenciálu také u 
nich. 

 
 
 

7.  Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 14/0164/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemku parc.č. 4335/1 v k.ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve 
prospěch vlastníků pozemku parc.č. 4335/13 v k.ú. Nevšová za úplatu v souladu s usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

8.   Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 14/0165/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 607/2 v k.ú. Nevšová, 
ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění distribuční zařízení, a za úplatu v souladu 
s usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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9.  Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 14/0166/19 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
 na dobu do 30. 6. 2019 za podmínky úhrady dlužné 

částky do 31. 3. 2019 
– na dobu do 30. 6. 2019  

– na dobu neurčitou 
 – na dobu neurčitou 

– na dobu do 30. 9. 2019   
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

10. Schválení pronájmu nebytových prostor v domě čp. 17 v Hrádku na Vlárské dráze 

Usnesení č. 14/0167/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 17 o celkové výměře 104,5 m2, 
Veronice Kozubíkové, IČ 073 01 090, Nádražní 24, 763 21 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, na dobu 
neurčitou, za nájemné ve výši 630,- Kč/m2/rok za prodejní plochy a 620,- Kč/m2/rok za plochy ostatní, 
za účelem provozování květinového studia, interiérových doplňků a dekorací. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Nájem uvedených prostor bude sjednán se zájemcem, který předložil nejvyšší nabídkovou 
cenu. 
 
 
 

11. Schválení pronájmu bytu v DPS Hrádek na Vlárské dráze 

Usnesení č. 14/0168/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou čp. 230, 
uzavřené s  dohodou ke dni 31. 3. 2019 

b) pronájem bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou čp. 233 o celkové výměře 30,37 m2, za nájemné 
ve výši 965 Kč měsíčně, na dobu neurčitou
 

      a 
 
 s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 3 v Domě s pečovatelskou službou čp. 233 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze na 
965 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 
k 1. 4. kalendářního roku. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: RMS schválila přestěhování jednoho z uživatelů bytu v DPS Hrádek z důvodu jeho snížené 
mobility. 
 
 
 

12.  Schválení pronájmu ordinace v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 14/0169/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Ordinací alergologie a imunologie, s.r.o., IČ 29205531, 
Ludkovická 729, 763 26 Luhačovice na ordinaci č. 314 o výměře 21,10 m2, sesternu č. 313 o výměře 
8,70 m2 vše ve 3. NP budovy polikliniky čp. 10 v k. ú. Slavičín, včetně poměrné části společných prostor 
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 744,- Kč/m2/rok, za účelem provozování ordinace alergologie a 
klinické imunologie na jeden den v týdnu (pátek). 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválením pronájmu ordinace v prostorách městské polikliniky dojde k rozšíření portfolia 
specializovaných lékařů. 
 
 

13.  Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 14/0170/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 8/2019/RMS – akce „Oprava chodníku ul. Pod Vrškem“  
– navýšení rozpočtované částky o 115 tis. Kč z důvodu vyšší skutečné realizační ceny.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Rozpočtové opatření bylo schváleno vzhledem k navýšení původně rozpočtované částky na 
opravu chodníku v ul. Pod Vrškem. 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Mgr. Milena Tománková 

        starosta                       ověřovatelka 
 


