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1. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – Nevšová střed, úprava místní 
komunikace – III. část 

Usnesení č. 59/0634/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0299/20 mezi městem Slavičín a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 
70934860 v rámci stavby „Nevšová střed, úprava místní komunikace – III. část“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Smlouva upravuje podmínky a právo provést stavbu „Nevšová střed, úprava místní 
komunikace – III. část“. Jedná se o částečnou opravu a prodloužení chodníku, úpravy sjezdů, úpravu 
místní komunikace a o úpravu krajské komunikace. Smlouva je součástí dokladů společného řízení. 
 
 

 

2. Dohoda o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 59/0635/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce, a.s. mezi městem 
Slavičín a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 
28085400 v rámci projektu „Slavičín - protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Dohoda upravuje podmínky umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce 
v rámci podaného projektu Slavičín - protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“. 
Žádost byla podána do OP ŽP a jejím cílem je mj. zkvalitnit úroveň rozhlasu na veřejných místech. 
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3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Probuzení historických zámeckých parků na obou 
stranách hranice 

Usnesení č. 59/0636/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Alenou Vránovou, Zástřizly 41, 
768 05 Koryčany, IČ: 71763384, DIČ: CZ8061104601 na služby na vypracování koncepce na akci: 
„Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ spočívající ve změně termínu 
plnění do 30. 06. 2020. 
 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Termín plnění (koncepce) 15.5.2020 se prodlužuje do 30.06.2020 z důvodu koronavirové 
pandemie a nouzového stavu (uzavření hranic mezi ČR a SR), jelikož zpracovatel na slovenské straně 
jako podklad musí provést inventarizaci dřevin v zámeckém parku. Inventarizaci dřevin nelze provést 
bez fyzické návštěvy parku obce Uhrovec (partner projektu). 
 
 
 
 

4. Ukončení nájmu nebytových prostor v poliklinice dohodou 

Usnesení č. 59/0637/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy na pronájem ordinace č. 314 a sesterny č. 313 včetně společně užívaných 
prostor v budově čp. 10 ve Slavičíně uzavřené mezi městem Slavičín a společností Klinická psychologie 
– PhDr. Jiří Laciga s.r.o., Ševcovská 2678, 760 01 Zlín dohodou ke dni 30. 06. 2020. 

 
 

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

Anotace: Ukončení činnosti psychologické poradny v Poliklinice Slavičín. 
 

 
 

5. Schválení přidělení bytů v DPS v Hrádku 

Usnesení č. 59/0638/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem 
bytu č. 8 (2+0) v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 v Hrádku na Vlárské dráze dohodou ke dní 
30. 6. 2020; 

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 (2+0) v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 
v Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 55,58 m2, za nájemné ve výši 1851 Kč mezi městem 
Slavičín a na dobu neurčitou; 

c) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a   na pronájem bytu č. 11 
(1+0) v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 v Hrádku na Vlárské dráze  dohodou ke dni 30. 6. 
2020; 
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d) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 6 (1+0) 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 231 v Hrádku na Vlárské dráze dohodou ke dní 30. 6. 2020; 

e) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 (2+0) v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 
v Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 54,84 m2 za nájemné ve výši 1793 Kč mezi městem 
Slavičín a na dobu neurčitou 

 
s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 230/4 na 1851 Kč měsíčně a v bytě č. 230/8 na 1793 Kč měsíčně s tím, že 
pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace 
stanovenou Českým statistickým úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora 
uvedené míry inflace lze nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního 
nájemného. Případné zvýšení nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.   
 

 
 

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

Anotace: Schválení přidělení dvoupokojových bytů v domě s pečovatelskou službou.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 
 


