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1. Schválení výsledku hospodaření společnosti BTH spol., s.r.o. za rok 2018 

Usnesení č. 24/0252/19 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 
 

s c h v a l u j e 
 
a) výsledek hospodaření společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. za rok 2018 
 výnosy:  35 155 266,80 Kč 
 náklady: 33 507 094,11 Kč 
 zisk:          1 648 132,69 Kč 
 
b) rozdělení zisku: 
 Sociální fond:   173 444,- Kč 
      Nerozdělený zisk: 1 474 688,69 Kč 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

2. Schválení roční odměny jednateli 

Usnesení č. 24/0253/19 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 
 

s c h v a l u j e 
 

roční odměnu jednateli. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
24. schůze Rady města Slavičín konané dne 18. 06. 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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3. Volba člena dozorčí rady 

Usnesení č. 24/0254/19 

 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 
 

v o l í 
 

podle návrhu Zastupitelstva města Slavičín ze dne 14.5.2019, usn. č.IV/5/2019, členem dozorčí rady 
této společnosti Martina Viceníka, nar. 7. 8. 1978, bytem Nad Výpustou 513, Slavičín, PSČ 763 21, a to 
s účinností od 18.6.2019. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

4. Schválení Dohody o pracovní činnosti 

Usnesení č. 24/0255/19 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 
 

s c h v a l u j e 
 

uzavření dohody o pracovní činnosti mezi BTH Slavičín, spol. s r.o. a Františkem Nedavaškou. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Tímto mechanismem je schvalován dle platné legislativy pracovní poměr týkající se osoby 
v rodinném vztahu s jednatelem městské obchodní společnosti. 

 
 
 

5. Schválení výsledku hospodaření společnosti Služby města Slavičína s.r.o. za rok 
2018 

Usnesení č. 24/056/19 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 

s c h v a l u j e 
 

a) výsledek hospodaření společnosti Služby města Slavičína, s r.o. se sídlem Pod Kaštany 50, 763 
21 Slavičín, IČ 25583093, za rok 2018 

     výnosy:  21 534 823,00 Kč 
     náklady: 21 176 978,00 Kč 
     zisk:            357 845,00 Kč 
 
b) rozdělení zisku: 

      účet 429 00 neuhrazená ztráta z minulých let 357 845,00 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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6. Schválení roční odměny jednateli 

Usnesení č. 24/0257/19 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
s c h v a l u j e 
 

roční odměnu jednateli. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

7. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 24/0258/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 18/2019/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 247 tis. 
Kč určené na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. 

rozpočtové opatření č. 19/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 
02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 2 tis. Kč. 
 

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

schválit rozpočtové opatření č. 2/2019/ZMS – zařazení nové položky do rozpočtu města z důvodu 
zaúčtování výdaje a současně přijmu daně z příjmů právnických osob za město Slavičín za rok 2018 ve 
výši 1 914 tis. Kč. 

rozpočtové opatření č. 3/2019/ZMS – navýšení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na 
částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy o částku 17 tis. Kč dle Zákona č. 336/2018 
Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. 

rozpočtové opatření č. 4/2019/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 104 tis. Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce 

rozpočtové opatření č. 5/2019/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
150 tis. Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky požární 
ochrany kategorie JPO II. 

rozpočtové opatření č. 6/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 96 tis. Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu IROP – „Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu“. 
 
rozpočtové opatření č. 7/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 56 tis. Kč za účelem 
dofinancování vlastního podílu při realizaci projektu IROP – „Modernizace jazykovo - počítačové 
učebny“. 
 
rozpočtové opatření č. 8/2019/ZMS – navýšení návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, o částku 63 tis. Kč za účelem 
předfinancování projektu IROP – „Modernizace jazykovo - počítačové učebny“. 
 
rozpočtové opatření č. 9/2019/ZMS – poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín - Vlára, příspěvková 
organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 41 tis. Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu v rámci Programu RP 04-19 –Podpora ekologických aktivit v kraji 
„Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“. 
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rozpočtové opatření č. 10/2019/ZMS – akce „Slavičín – stavební úpravy polikliniky - 4. NP“ – zařazení 
nové investiční akce do rozpočtu města v částce 3 200 tis. Kč a současně zrušení původně schválených 
jmenovitých akcí „Poliklinika – chlazení vnitřních prostor“ v částce 2 500 tis. Kč a „Poliklinika – zateplení 
ploché střechy“ v částce 700 tis. Kč z důvodu přehodnocení priorit investic v rámci objektu polikliniky. 
 
rozpočtové opatření č. 11/2019/ZMS – akce „Oprava komunikace „Do Výmol“  
– navýšení rozpočtované částky o 550 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení.  
 
rozpočtové opatření č. 12/2019/ZMS – doplnění rozpočtové rezervy rady města o částku 1 883 tis. Kč 
mj. z důvodu předpokládaných vyšších cen získaných v rámci zadávacích řízení na realizaci 
schválených jmenovitých akcí průběžně hrazených z rozpočtu města. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 
 
 
 
 
 

8.  Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 
2018 

Usnesení č. 24/0259/19 
Rada města Slavičín  

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

závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 1.1.2018 - 31.12.2018 
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
a) schválit celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2018 „bez výhrad“ 
b) schválit řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2018 dle účetních výkazů.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o postup určený zákonem č. 250/2000Sb., zákon (rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). 
 
 
 
 
 
 

9. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci a žádost o poskytnutí individuální 
dotace – ZŠ Slavičín – Vlára (IROP) 

Usnesení č. 24/0260/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   

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

a) schválit v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – 
Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 2 469 817 Kč. 
Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování projektu IROP - „Vytvoření učebny 
technických řemesel a přírodopisu“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008147 a bude 
vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31.12.2019 

 
b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Slavičín a ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 
70871540 

 
c) schválit poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 

763 21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 96 249 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při 
realizaci projektu IROP – „Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu“ 

 
d) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín 

a ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540 
 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Projektem dojde ke zřízení nových odborných učeben. Rada města doporučuje zastupitelstvu 
postup zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů získá město 
z evropského programu IROP. 
 
 
 

10. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci a žádost o poskytnutí individuální 
dotace – ZŠ Slavičín – Malé Pole (IROP) 

Usnesení č. 24/0261/19 
Rada města Slavičín  

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

a) schválit v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín – Malé 
Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 1 062 155 
Kč. Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování projektu IROP - „Modernizace 
jazykovo – počítačové učebny“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008099 a bude 
vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31.12.2019 

 
b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Slavičín a ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, 
IČ: 70882134 

 
c) schválit poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, 

Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 55 903 Kč za účelem dofinancování 
vlastního podílu při realizaci projektu IROP – „Modernizace jazykovo – počítačové učebny“ 

 
d) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a 

ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Projektem dojde ke zřízení nových odborných učeben. Rada města doporučuje zastupitelstvu 
postup zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů získá město 
z evropského programu IROP. 
 
 
 

11. Žádost o poskytnutí individuální dotace – ZŠ Slavičín – Vlára (RPO4-19 Podpora 
ekologických aktivit v kraji) 

Usnesení č. 24/0262/19 
Rada města Slavičín  

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

 
 

a) schválit poskytnutí individuální dotace ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 
21 Slavičín, IČ: 70871540, ve výši 41 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu při realizaci 
projektu v rámci Programu RP04-19 – Podpora ekologických aktivit v kraji „Učíme se prožitkem 
v zahradě Čtyř ročních období“ 

 
b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a 

ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Projektem dojde k dovybavení školní zahrady při ZŠ Vlára. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu postup zajišťující financování podílu z vlastních zdrojů města. Převážnou část nákladů 
získá město z krajského dotačního titulu. 
 
 
 

12. Prominutí pohledávek na nájemném městských bytů a souvisejících službách 

Usnesení č. 24/0263/19 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  
 
o prominutí pohledávky ve výši 1 248 Kč  na nájemném městského bytu a souvisejících   

  službách z důvodu nevymahatelnosti 
 

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

 
prominout pohledávky města Slavičín na nájemném městských bytů a souvisejících službách z důvodu 
nevymahatelnosti, a to: 
 

ve výši 46 743 Kč  
ve výši 29 267 Kč 

 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Rada města navrhuje prominutí pohledávek zesnulým dlužníkům. 
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13. Výzva k vydání bezdůvodného obohacení 

Usnesení č. 24/0264/19 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit Výzvu města Slavičín společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice, IČ: 60697628, k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města 
Slavičín bez právního důvodu. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Výzva je adresována společnosti, která bez platného právního titulu užívá pozemky města. 
 
 

14. Pověření k vykonávání sňatečných obřadů 

Usnesení č. 24/0265/19 
Rada města Slavičín  

p o v ě ř u j e 
 
podle ustan. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů k vykonávání 
sňatečných obřadů dle ustan. § 11a  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Milenu Tománkovou, členku 
Zastupitelstva města Slavičín 
 

a  
 

s t a n o v u j e 
 
dle ustan. § 108 odst. 2 zákona o obcích, aby při sňatečných obřadech měla Mgr. Milena Tománková 
právo užívat závěsného odznaku. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pověření je uděleno další osobě tak, aby byla garantována plná zastupitelnost sňatečných 
obřadníků.  
 
 
 
 
 
 
 

15. Stanovení úředně určeného místa a doby k vykonání sňatečných obřadů 

Usnesení č. 24/0266/19 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e 
 
jako dobu k vykonávání sňatečných obřadů každou první sobotu v měsíci v čase od 9.00 – 16.00 hodin 
s tím, že úředně určenou místností pro konání sňatečných obřadů je obřadní síň radnice ve Slavičíně. 
Vztahuje se na sňatky, které budou sepsány po 18.06.2019. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Z důvodu harmonizace termínů sňatečných obřadů je stanoven jednotný termín. 
 
 

16. Statut ceny města Slavičín 

Usnesení č. 24/0267/19 
Rada města Slavičín  

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

 
schválit Statut ceny města Slavičín č. ST/5-1/2019. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Statut Ceny města určuje pravidla pro ocenění význačným osobnostem města Slavičín.  
 
 
 

17. Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby „ Silnice II/495: Slavičín, 
Hrádek na Vlárské dráze“ - průtah 

Usnesení č. 24/0268/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na 
Vlárské dráze“ č. SML/0330/19 mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci stavby „Silnice II/495: Slavičín, 
Hrádek na Vlárské dráze“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Příprava realizace stavby spočívá v definici jednotlivých částí stavby a určení investic, které 
budou hrazeny městem. Ošetřena je i harmonizace s dalšími rozvojovými plány, zejména v oblasti 
cyklodopravy. 
 
 
 

18. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 24/0269/19 
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: „MŠ Malé Pole - oprava chodníků v areálu“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093,                              
DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 164 081,04 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  
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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: „MŠ Malé 
Pole - oprava chodníků v areálu“ za cenu obvyklou ve výši 164 081,04 Kč bez DPH, s termínem 
realizace od 24. 06. 2019 do 31. 07. 2019. 

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 služby na vypracování projektové dokumentace na akcii: 
„Slavičín – stavební úpravy polikliniky – 4.NP“ uchazeči schrapnel s.r.o., Brněnská 561/52, 586 01 
Jihlava, IČ: 29188563, DIČ: CZ29188563 za cenu obvyklou ve výši 323 300,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností schrapnel s.r.o., Brněnská 561/52, 586 01 
Jihlava, IČ: 29188563, DIČ: CZ29188563 na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín – stavební úpravy polikliniky – 4.NP“ za cenu obvyklou ve výši 323 300,- Kč bez DPH 
s termínem plnění do 11. 09. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: a) Zakázka je zadávána společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. v režimu vertikální 
spolupráce dle § 11, Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (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. 
 
 
b)U této veřejné zakázky se jedná o VZMR limit 2 (100 – 500 tis. Kč bez DPH) pro zakázky na služby.  
 
Vzhledem k současné situaci v objektu polikliniky, kdy po ukončení nájmů několika ordinací, není 
dostatečně pokryta zubní lékařská péče, je vhodné využít toto „prázdné“ období k rekonstrukci 4. NP. 
Touto rekonstrukcí dojde k vytvoření nových nájemních prostor tj. ordinací, ale i čekáren včetně 
potřebného zázemí odpovídajících současným požadavkům a trendům. V návaznosti na tyto 
skutečnosti je předpokládáno obsazení nových ordinací zubními lékaři, kteří tak naplní v současnosti 
chybějící odbornou kapacitu. 
 
Pro realizaci výše uvedené rekonstrukce 4.NP objektu polikliniky je nutno v extrémně krátkém čase 
zajistit zpracování jednostupňové projektové dokumentace, která bude sloužit jak pro účely 
povolovacích procedur, tak jako součást zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele a dále jako dokumentace realizační. 
 
Provedeným průzkumem trhu bylo zjištěno, že v současné době jsou kapacity projekčních kanceláří 
schopných plnit předmět dané veřejné zakázky v daném čase zcela vyčerpány. Z tohoto důvodu a 
především na základě předložených referencí se jako nejvhodnější zhotovitel jeví společnost schrapnel 
s.r.o., Brněnská 561/52, 586 01 Jihlava, IČ: 29188563, DIČ: CZ29188563. 
 
Cenu projekčních prací v požadovaném termínu plnění a v požadovaném rozsahu jednostupňové 
projektové dokumentace v členění dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pro stavební 
povolení) a v porovnání s honorářovým řádem lze považovat za cenu obvyklou. 
 
 
 
 

19. Územní plán Slavičín zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé 
období 2013-2019 

Usnesení č. 24/0270/19 
Rada města Slavičín  
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d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
projednat a schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013-2019 
včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7 proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Doporučení se týká dalšího kroku přípravy změny územního plánu města Slavičín.  
 
 

20. Zřízení služebnosti – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 24/0271/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 4353/4 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, úplatně za 
úhradu podle sazebníku stanoveného RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

21. Zřízení služebnosti – UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 24/0272/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 4283/22, 249/3, 4452/2,  268/3, 268/1, 4557/7, 
4557/6, 3997/46, 3997/47, 3997/48, 4096/3, 4095/3 a 4083/11 v k.ú. Slavičín ve prospěch společnosti 
UnArtel s.r.o., IČ 29284074, se sídlem Slavičín, Dlouhá 300, za účelem uložení podzemního vedení 
inženýrské sítě, na základě Smlouvy o spolupráci a vzájemné součinnosti ze dne 17. 10. 2011. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Hubíková); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dle platné smlouvy o spolupráci se společností Unartel, s.r.o. je schvalováno zřízení 
služebnosti pro vedení optického kabelu. Jedná se o jeden z podkladů pro další povolovací řízení. 
 

22. Žádost o odkup části pozemků v k. ú. Hrádek – 

Usnesení č. 24/0273/19 

Rada města Slavičín  

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

schválit prodej části pozemků parc. č. 2680 a 2579 o celkové výměře 5 m2 v katastrálním území Hrádek 
na Vlárské dráze , za kupní 
cenu 1000 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Jedná se o odstranění drobného nesouladu pozemkového vlastnictví uvedených osob. 
 
 
 

23. Pacht pozemků v k. ú. Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Divnice – ABM Hrádek 
s.r.o. 

Usnesení č. 24/0274/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Slavičín o výměře 44.052 m2, 
b) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze o výměře 19.165 

m2, 
c) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Divnice o výměře 110.686 m2, 
d) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Nevšová o výměře 80.075 m2 
za účelem zemědělského obhospodařování, na základě žádosti ABM Hrádek s.r.o., Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován na pacht pozemků dlouhodobě obhospodařovaných společností ABM 
Hrádek, s.r.o. 
 
 

24. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. 24/0275/19 
Rada města Slavičín  

 
s c h v a l u j e  
 
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Chmela) 
 
 
 

25. Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 817 ve Slavičíně 
(bývalá kotelna) 

Usnesení č. 24/0276/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  

výběrové řízení na  pronájem nebytového prostoru o výměře 43,94 m2 v přízemí domu čp. 817, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 1140 v k. ú. Slavičín dle hodnotících kritérií. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Chmela) 
 
 
Anotace: Jedná se o prostor bývalé kotelny vedle prodejny Help. 
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26. Prodloužení nájemních smluv 

Usnesení č. 24/0277/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům: 
 – na dobu do 30. 9. 2019 za podmínky úhrady 

všech nájmů a záloh na služby nejpozději do 30.6.2019 
– na dobu do 30. 9. 2019 za podmínky úhrady všech 

nájmů a záloh na služby nejpozději do 30.6.2019 
– na dobu neurčitou 

– na dobu neurčitou 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Chmela) 
 
 
 

27. Schválení uzavření dodatku č. 8/2019 ke smlouvě o správě a údržbě 

Usnesení č. 24/0278/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 8/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, jehož předmětem je rekonstrukce bytů a nebytů v majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Chmela) 
 
 
Anotace: Jedná se o dílčí rekonstrukce dvojice bytů (bytový fond města) v nevyhovujícím stavu a 
rozvaděče v nebytovém prostoru, taktéž v majetku města. 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Ing. arch. Karel Humpola 

        starosta                       ověřovatel 
 


