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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 48/0538/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Městské nemocnici Slavičín, p.o., 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378, ve výši 20 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 2/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Elimu Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 
119, 755 01 Vsetín, IČ: 01955144, ve výši 3 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 3/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Andělům Stromu života p.s., 
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661, ve výši 2 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 4/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Malovanému kraji, z.s., 17. listopadu 
2995/1a, 690 02 Břeclav, IČ: 27010511, ve výši 1 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 5/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám Uherské 
Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Javorník, IČ: 00092096, ve výši 1 000 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 
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2. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 48/0539/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Městskou nemocnicí Slavičín, p.o., Komenského 1, Slavičín IČ: 62181378, 
ve výši 20 000 Kč; 
 

b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Elimem Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, Vsetín, IČ: 01955144, ve výši   
3 000 Kč; 

 
c) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a Anděly Stromu života, p.s., Kostelní 71/37, Nový Jičín, IČ: 03632661, ve 
výši 2 000 Kč; 

 
d) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 

městem Slavičín a Malovaným krajem, z.s., 17. listopadu, Břeclav, IČ: 27010511, ve výši 1 000 Kč; 
 

e) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Sociálními službami Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, 
IČ: 00092096, ve výši 1 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

Anotace: Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtové rezervy města Slavičín na rok 2020. 
 
 

 

3. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 

Usnesení č. 48/0540/20 
Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

výroční zprávu města Slavičín o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 podle zákona           
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
 

4. Nájemní smlouva na pronájem sokolovny 

Usnesení č. 48/0541/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

vzor nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem prostor v budově čp. 224 ve Slavičíně (Sokolovna) 

p o v ě ř u j e  

Bc. Marii Studeníkovou, vedoucí Městského infocentra Slavičín, uzavíráním těchto nájemních smluv. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
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Anotace: Nájemní smlouva mění výši úplaty za pronájem zavedením motivace k vytřídění odpadu a 
dále zpřesňuje zákazy v oblasti manipulace s otevřeným ohněm. 
 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 48/0542/20 
 
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 na hřbitově“ uchazeči Služby města 
Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou 
ve výši 275 684,53 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 na hřbitově“ za cenu obvyklou 275 684,53 Kč bez DPH, s termínem realizace od 12. 02. 2020 
do 30. 05. 2020. 

b )  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 služby na provedení těžby vyznačeného množství 
dříví, jeho sortimentaci a vyvážení harvestorovou technologií uchazeči Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 
321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 25532642 za cenu obvyklou ve 
výši 464 000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, 
Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 25532642 na služby na provedení těžby 
vyznačeného množství dříví, jeho sortimentaci a vyvážení harvestorovou technologií za cenu obvyklou 
ve výši 464 000 bez DPH Kč, s termínem realizace od 17. 02. 2020 do 30. 04. 2020. 
 
 
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) Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou v místě, čase a dle průzkumu trhu. Jedná se o 
provedení těžby z důvodu kalamity kůrovcem. Jedná se o naléhavé okolnosti. 

 
 
 

6. Ceník za krátkodobý pronájem – KD, Dům spolků Nevšová 

Usnesení č. 48/0543/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ceník za krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově čp. 95, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 236 v k. ú. Nevšová (kulturní dům) a v budově čp. 16, která je součástí pozemku parc. č. st. 
88, a to s účinností od 1. 4. 2020; 
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b) vzor nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově čp. 95, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 236 v k. ú. Nevšová (kulturní dům) a v budově čp. 16, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 88 v k. ú. Nevšová (Dům spolků); 

p o v ě ř u j e  

předsedu Osadního výboru Nevšová uzavíráním nájemních smluv na krátkodobý pronájem prostor 
v budově čp. 95, která je součástí pozemku parc. č. st. 236 v k. ú. Nevšová (kulturní dům) a v budově 
čp. 16, která je součástí  pozemku parc. č. st. 88 v k. ú. Nevšová (Dům spolků). 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Navýšení cen pronájmů dle požadavku OV Nevšová. 
 
 
 

7. Dodatek č. 3 Smlouvy o svozu odpadů - SMS 

Usnesení č. 48/0544/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín mezi městem Slavičín a  
společností Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ 25583093, jehož 
předmětem je úprava ceny za využití a odstranění sběrového papíru. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: V průběhu minulého roku postupně narůstal propad v poptávce po sběrovém papíru a cenová 
hladina zůstala propadlá pod nejnižší úrovní. Ceny za využití a odstranění této komodity značně 
vzrostly, a proto je nutné uzavřít dodatek Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičína, kterým 
se mění cena za 1 tunu využití a odstranění papíru. 
 
 

 

8. Smlouva o výpůjčce školní zahrady – MŠ Malé Pole 

Usnesení č. 48/0545/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku části pozemků parc. č. 302/28, 314/6 a 317/4 o výměře cca 1300 m2 na základě žádosti 
MŠ Slavičín - Malé Pole za účelem realizace projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ 
Slavičín - Malé Pole“. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Výpůjčka z důvodu splnění podmínek dotační žádosti NP ŽP. 
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9. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 51 ve Slavičíně 

Usnesení č. 48/0546/20 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytového prostoru – buňky č. 101 o celkové výměře 28 m2 v 1. nadzemním podlaží 
budovy čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st. 983 v katastrálním území Slavičín, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok a poměrné části společné chodby o 4 m2 za nájemné 380 
Kč/m2/rok. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Vyhlášení záměru na pronájem buňky v hotelu Slavičan na základě žádosti 

 
 

 

10. Vyhlášení záměru na výpůjčku místnosti v budově čp. 883 ve Slavičíně 

Usnesení č. 48/0547/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku místnosti č. 260 o výměře 20,50 m2 v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc. č 
st. 29/12 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31.12.2020 za účelem provozování činnosti rodinného mateřské 
centra. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Využití nebytového prostoru – místnosti č. 260 pro potřeby Rodinného a mateřské centra 
Slavičín, z.s..  
                                         
 
 

11. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 883 a čp. 882 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 48/0548/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r    

na pronájem nebytových prostor o výměře 54,625 m2 v 1. NP  budovy čp. 883, která je součástí  
pozemku parc. č. st. 29/12  v k. ú. Slavičín a nebytových prostor o celkové výměře 57,65 m2 v 1. PP 
budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, dle hodnotících kritérií. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o nebytové prostory v areálu Prabosu  - bývalé RCK. 
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12. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 48/0549/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 2/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je úprava nebytových prostor v majetku města. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Jedná se o prostory ve IV. nadzemním podlaží budovy Polikliniky Slavičín, ve kterých bude 
probíhat rekonstrukce zubních ordinací.                                          
 

 
 

13. Vyřazení nepotřebného majetku 

Usnesení č. 48/0550/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 


