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1. Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Slavičín k 31. 12. 2019 

Usnesení č. 52/0569/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků města         
Slavičín k 31. 12. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 

Anotace: Povinnost inventarizace majetku a závazků je upravena v Zákoně o účetnictví. Inventarizaci 
zajišťuje inventarizační komise, která ověřuje skutečný stav majetku a závazků k určitému dni a porovnává 
ho se stavem účetním. Výstupem úkonů provedených inventarizační komisí je inventarizační zpráva 
obsahující podstatné skutečnosti o provedené inventarizaci. 
 
 

 

2. Smlouva o spořicím účtu mezi městem Slavičín a Komerční bankou, a.s. 

Usnesení č. 52/0570/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o spořicím účtu mezi městem Slavičín a Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na 
Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ: 45317054. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: S ohledem na aktuální finanční situaci města a v návaznosti na vývoj úrokových sazeb na 
bankovním trhu je radě města předkládána ke schválení Smlouva o spořicím účtu mezi městem Slavičín 
a Komerční bankou, a.s.. Účelem založení spořicího účtu je zhodnocení dočasně volných finančních 
prostředků uložených na účtech města. 
 
 
 

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
52. schůze Rady města Slavičín konané dne 10. 03. 2020 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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3. Vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku MŠ Malé Pole 

Usnesení č. 52/0571/20 

 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, 
příspěvkové organizace, se sídlem Dlouhá 470, 763 21 Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

4. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – Slavičín, místo pro přecházení na 
ulici Komenského 

Usnesení č. 52/0572/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0160/20 mezi městem Slavičín a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, 
IČ: 70934860 v rámci stavby „Slavičín, místo pro přecházení na ulici Komenského“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 52/0573/20 
 
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 dodávky na akci: „Oživení Horního náměstí – kiosek“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 519 750,00 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na dodávky na akci: „Oživení Horního 
náměstí – kiosek“ za cenu obvyklou 519 750,00 Kč bez DPH, s termínem dodání do 30. 06. 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 stavební práce na akci: „Slavičín – portál a 
schodiště Horákovy vily“ uchazeči MgA. Jan Pawlas, Rybářská 713, 735 43 Albrechtice, IČ: 
08231028, za cenu obvyklou ve výši 101 540 Kč (neplátce DPH). 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem MgA. Jan Pawlas, Rybářská 713, 735 
43 Albrechtice, IČ: 08231028 na stavební práce na akci: „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“ 
za cenu obvyklou ve výši 101 540 Kč (neplátce DPH), s termínem realizace od 01. 07. 2020 do 30. 
09. 2020. 
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Hlasování: pro ; 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 dodávky 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 

restaurování portálu a schodiště Horákovy vily, Osvobození čp. 255, Slavičín (st. pl. 286 v k.ú. 
Slavičín). Uzavření smlouvy je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci v rámci Programu 
obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje. Žádosti o poskytnutí 
dotace se budou podávat ve lhůtě od 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020 do 12:00 hodin. 

 
 
 
 
 

6. Likvidace černých skládek – Smlouvy o dílo 

Usnesení č. 52/0574/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) 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. 04. 2020 

 cena za dílo celkem 8 000 Kč za každé katastrální území. 

 
b) uzavření smlouvy o dílo na likvidaci černé skládky v katastrálním území Slavičín, lokalita Jamné, 

se spolkem Junák - český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z.s., IČ 65822650, Komenského 

115, 763 21 Slavičín za podmínek: 

 termín plnění do 30. 04. 2020 

cena za dílo celkem 8 000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Každoročně jsou s Mysliveckými spolky na území města Slavičína uzavírány Smlouvy o dílo 
na likvidaci černých skládek a sběru odpadků podél komunikací mimo zastavěné části, a to úplatně za 
částku 8 000 Kč za každé katastrální území. Nově je rozšířeno také o skauty, kteří zlikvidují nově 
vzniklou černou skládku Jamné. 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis usnesení RMS č. 52, 13. 03. 2020  4 / 8 

7. Smlouva o výpůjčce školní zahrady – MŠ Malé Pole 

Usnesení č. 52/0575/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 302/28, 314/6 a 317/4 o výměře cca 1300 m2 
v katastrálním území Slavičín mezi městem Slavičín a MŠ - Malé Pole, příspěvková organizace, IČ 
70871531, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín,  za účelem realizace projektu „Vybudování zahrady v přírodním 
stylu v MŠ Slavičín - Malé Pole“ 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Smlouva o výpůjčce školní zahrady v MŠ Malé Pole je uzavírána z důvody umožnění podání 
žádosti a příp. realizace projektu z OPŽP „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Slavičín - Malé 
Pole“. 
 
 
 

 

8. Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 52/0576/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 5151 v katastrálním území Nevšová o 
výměře cca 30 m2 mezi městem Slavičín a  za 
účelem uskladnění palivového dřeva s ročním nájemným ve výši 360 Kč. 

 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o zlegalizování užívacího práva, kdy žadatel tuto část pozemku užívá za účelem 
uskladnění palivového dřeva. 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 52/0577/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky včetně nového připojení k místní 
komunikaci na pozemku parc. č. 607/2 v k. ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. 779/53 v k. ú. Nevšová, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením 
RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: V rámci plánované realizace RD v Nevšové je udělován souhlas města Slavičín se zřízením 
vodovodní přípojky formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, a to úplatně dle 
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
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10. Přípojka NN pro VDJ Hrádek - Moravská vodárenská a.s. 

Usnesení č. 52/0578/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 998/1 a 1971/2 v k.ú. Hrádek 
na Vlárské dráze ve prospěch společnosti Moravská vodárenská, a.s., IČ 61859575, Tovární 1059/41, 
779 00 Olomouc, za účelem umístění kabelového el. přívodu NN pro objekt VDJ, úplatně za úhradu 
podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Město Slavičín uděluje souhlas s realizací inženýrské sítě k vodojemu v Hrádku. Počítá se se 
zohledněním vedení plánované cyklotrasy. Právní jednání proběhne formou uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, a to úplatně dle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
 

11. Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem zubních ordinací 
v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 52/0579/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi městem Slavičín a společností Befany s.r.o., IČ 08999635, 
Pitín 144, PSČ 687 71, na pronájem zubních ordinací – místností č. 412, 419, 421, sterilizačních 
místností č. 414, 420, 422, recepce č. 415, kartotéky č. 417, rentgenu č. 416 ve IV. nadzemním podlaží 
budovy čp. 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. ú. Slavičín, včetně poměrné části 
společných prostor, vše o celkové výměře 139,56 m2, za roční nájemné ve výši 103 836 Kč, na dobu do 
31. 12. 2030. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem ordinací v poliklinice. 
 
 
 

12. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v hotelu 
Slavičan 

Usnesení č. 52/0580/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a  Michaelou Andersovou, IČ 07379196, Rudimov 11, 
na pronájem nebytového prostoru – buňky č. 101 o celkové výměře 28 m2 a poměrné části společné 
chodby v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st. 983 v k. ú. 
Slavičín, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 18 320 Kč ročně a paušální částky na služby ve výši 
18 096 Kč ročně, za účelem zřízení kadeřnického salonu. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Schválení pronájmu nebytového prostoru v hotelu Slavičan za účelem zřízení kadeřnického 
salonu. 
 
 

13. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Rodinným a 
mateřským centrem Slavičín 

Usnesení č. 52/0581/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským 
centrem Slavičín, jehož předmětem je rozšíření výpůjčky 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 určitou do 31. 12. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Výpůjčka nebytových prostor v budově čp. 883 bude rozšířena o místnost č. 260, a to na dobu 
určitou do konce roku. 
 
 
 

14. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 52/0582/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám na Poliklinice Slavičín z důvodu rekonstrukce IV. nadzemního 
podlaží, jehož předmětem je úprava plochy pro nájem  pronajatých a společně užívaných prostor – 
snížení výměry o šatnu lékařů a společné sprchy. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v poliklinice upravujících aktuální změny 
v prsotrovém využití polikliniky v důsledku rekonstrukce. 
 
 
 

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

Usnesení č. 52/0583/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku, uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je vyčíslení finanční částky na úklidové práce spojené 
s rekonstrukcí budovy polikliniky. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o správě a údržbě majetku v souvislosti se zesílením úklidu. 
 
 

16. Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS dohodou 

Usnesení č. 52/0584/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na byt č. 205 v Domě 
s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně dohodou ke dní 31. 03. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS dohodou. 
 
 
 

17. Žádost o odkup části pozemků v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 52/0585/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemků parc. č. 4522/1 a 4642 v katastrálním území Slavičín o celkové výměře cca 
130 m2 na základě žádosti 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr na prodej je vyhlašován na základě žádosti dosavadního uživatele části pozemků, a to 
dle platné nájemní smlouvy. 
 
 

18. Smlouva o právu provést stavbu - SŽ 

Usnesení č. 52/0586/20 
 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení č. 47/0532/20 ze dne 28. 01. 2020 vztahující se k realizaci stavby „Oprava propustku v km 

141,170 na trati Brno - Vlárský průsmyk“; 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - opravu propustku se Správou železnic, státní organizace, 
IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, vztahující se k realizaci stavby 
„Oprava propustku v km 141,170 na trati Brno - Vlárský průsmyk“ na pozemku ve vlastnictví města 
Slavičín parc. č. 1980/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Na základě žádost SŽ je upravena Smlouva o právu provést stavbu - Oprava propustku. 
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19. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 52/0587/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 11/2020/RMS – akce „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“ – zařazení 
nové akce do rozpočtu města s předpokládanými výdaji ve výši 110 000 Kč. 
 
 
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 
 
 
 

 
 

20. Uzavření mateřských škol 

Usnesení č. 52/0588/20 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 o uzavření mateřských škol na území města Slavičín od 
16.03.2020 do 20.03.2020 s tím, že pracoviště mateřské školy Malé Pole v ulici Dlouhá 470, Slavičín, 
bude otevřeno pouze pro děti rodičů pracující v oblasti zdravotnictví, IZS, prodeje potravin a pro případy 
zvláštního zřetele, o kterých rozhodne ředitelka mateřské školy. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 
 

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

