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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 32/0369/19 
 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit rozpočtové opatření č. 16/2019/ZMS – akce „Vybudování chodníku na hřbitově“ 
– zařazení nové akce do rozpočtu města s předpokládanými výdaji ve výši 400 tis. Kč. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
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.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – stavební úpravy polikliniky – 4. NP 

Usnesení č. 32/0370/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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“ spočívající ve změně termínu 
plnění do 31.10. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Jedná se o prodloužení termínu dodání projektové dokumentace ke stavebním úpravám 
polikliniky (IV. NP) z důvodu delšího termínu dodání podkladů ze strany zadavatele. 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
32. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 

 
 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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3.  Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 32/0371/19 

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 dodatečné stavební práce na akci: „MěN Slavičín – výměna střešní 
krytiny“ uchazeči SPS – střechy s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 
za cenu obvyklou ve výši 24 724,00 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem SPS – střechy s.r.o., 
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 na stavební práce na akci: „MěN 
Slavičín – výměna střešní krytiny“ za cenu obvyklou ve výši 24 724,00 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Jedná se o dodatečné náklady na zpřístupnění střechy výlezem, který nebyl obsažen 
v původním rozpočtu projektové dokumentace. 
 
 
 
 

4. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. 32/0372/19 
Rada města Slavičín  
 

d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to Konvektomat Retigo DA (inv.č. 0038) ve správě 
ZŠ Slavičín - Vlára. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
 

5. Zřízení služebnosti – HZS Zlínský kraj 

Usnesení č. 32/0373/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 4453/21 a 4453/32 v k. ú. 
Slavičín ve prospěch Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, Přílucká 213, 760 
01 Zlín, za účelem umístění sloupů pro výjezdovou signalizaci HZS, úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Služebnost se zřizuje pro potřeby HZS – umístění výjezdové signalizace u vyústění ulice 
Hasičské do ulice Osvobození. 
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6. Schválení uzavření dodatku č. 10/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 32/0374/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 10/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín spol. s.r.o., jehož předmětem je rekonstrukce bytů v majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku je rekonstrukce městských bytů – dodání kuchyňských linek do bytů a 
instalace požárních hlásičů ve společných chodbách domů s pečovatelskou službou. 
 
 
 
 

7. Petice za záchranu Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavičíně 

Usnesení č. 32/0375/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
a) vyjádřit zásadní nesouhlas se zrušením OO PČR ve Slavičíně  
     a  
b) vyhlásit Petici za záchranu Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 

Anotace: Předmětem petice je iniciativa za zachování Obvodního oddělení Policie ČR ve Slavičíně. 

 
 
 
 

8. Podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení 

Usnesení č. 32/0376/19 
Rada města Slavičín  

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

a) rozhodnout o podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví 
města Slavičín bez právního důvodu společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 
984, 763 26 Luhačovice, IČ: 60697628;  

 
b) zmocnit Mgr. Petru Křenkovou, ev. č. ČAK 09141, advokátku se sídlem Jurkovičova alej 210, 

Luhačovice, k zastupování města Slavičín v této věci. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
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Anotace: Předmětem žaloby je uplatnění nároku města Slavičín za užívání pozemků pod kompostárnou 
Slavičín třetí osobou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela v.r.  Ing. Petr Čechmánek 
starosta  ověřovatel  

 


