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Rada města Slavičín 

 
 

1. Zimní údržba komunikací v Nevšové 

Usnesení č. 75/0804/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Jiřím Struhařem, Nevšová 158, Slavičín, IČO 07357010, 
jejímž předmětem je výkon zimních údržbových prací při zabezpečí sjízdnosti sítě místních komunikací 
v k. ú. Nevšová v období od 01.11.2020 do 31.03.2021 za cenu 520 Kč/hod. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Pokračování režimu z loňské sezóny zimní údržby v Nevšové. 
 
 

2. Participativní rozpočet 

Usnesení č. 75/0805/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

dokument „Vyhodnocení participace“ s tím, že doporučení z uvedeného dokumentu bude město 
Slavičín využívat nejméně do 30.06.2024; 

s o u h l a s í  

s realizací navržené aktivity Participativní rozpočet; 

p o t v r z u j e ,  

že uvedená aktivita není ve stejném rozsahu hrazena z jiných finančních nástrojů. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Realizace pilotní aktivity “participativní rozpočet,” která bude financována z projektu NSZM. 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
75. schůze Rady města Slavičín konané dne 27. 10. 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. Licenční smlouva nakladatelská – Mgr. Iva Šimoníková 

Usnesení č. 75/0806/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy nakladatelské mezi městem a Mgr. Ivou Šimoníkovou, K Hájenkám 814, 
Slavičín, IČO 09479732, jejímž předmětem je oprávnění vydat dílo, které se zhotovitel zavazuje osobně 
vytvořit, a to výběr, uspořádání a texty příspěvků do Slavičínského zpravodaje a na FCB účet, a to na 
dobu neurčitou za cenu nepřevyšující částku 5000 Kč/měsíc. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 

4. Ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci – ARRIVA MORAVA a.s. 

Usnesení č. 75/0807/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 
25827405, a to k datu 31.12.2020. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Dne 31.12.2020 přestane společnost ARRIVA MORAVA a. s. provozovat autobusovou 
dopravu v oblasti Valašské Klobouky. Proto dojde dohodou k ukončení smlouvy o spolupráci, na základě 
které město zabezpečuje úkoly související s informováním cestujících o Integrovaném dopravním 
systému Zlínského kraje, s ověřováním žákovských průkazů a přijímáním reklamací. 
 
 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 75/0808/20 
 
Rada města Slavičín  

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 akci: 
„Altán v zámeckém parku“ uchazeči Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČO 71763384, 
DIČ CZ8061104601 za cenu obvyklou ve výši 113 000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 
Koryčany, IČO 71763384, DIČ CZ8061104601 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci: „Altán v zámeckém parku“ za cenu obvyklou 113 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do 15. 
01. 2021. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
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Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká projektové dokumentace na vybudování nového altánu v 
zámeckém parku.  
 
 

6. Dodatek č. 1 k SOD – ZUŠ – stavební úpravy fasády 

Usnesení č. 75/0809/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „ZUŠ – stavební úpravy fasády“ ze 
dne 28. 08. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 
Valašské Klobouky, IČO 27666425, DIČ CZ27666425 z důvodu prodloužení doby plnění do 30. 11. 
2020. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 30. 11. 2020. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu 
navýšení objemu prací po provedení odtrhové zkoušky, kdy bylo nutné oproti původním předpokladům 
kompletně odstranit stávající venkovní omítku. 
 
 
 

7. Dodatek č. 1 k SOD – Nevšová střed, úprava místní komunikace – část III. 

Usnesení č. 75/0810/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Nevšová střed, úprava místní 
komunikace - část III.“ ze dne 7. 9. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem Služby města Slavičína, 
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21  Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 z důvodu prodloužení doby 
plnění do 30. 11. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 30. 11. 2020. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu 
zdržení dodávky subdodavatele na pokládku asfaltové směsi. 
 
 
 

8. Žádost Rodinného a mateřského centra Slavičín o snížení plateb 

Usnesení č. 75/0811/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

snížení paušální platby za služby spojené s užíváním nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně 
Rodinnému a mateřskému centru Slavičín na částku 468 Kč/m2/rok, a to po dobu od 13.03.- 25.05.2020. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
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Anotace: Rodinné a mateřské centrum Slavičín žádá o snížení paušální platby  po dobu karantény. 
 
 

9. Žádost o snížení nájemného z nebytových prostor v čp. 817 ve Slavičíně 

Usnesení č. 75/0812/20 
 
Rada města Slavičín  

n e s o u h l a s í  

se snížením nájemného z nebytového prostoru v domě čp. 817 ve Slavičíně – nájemce Eva Kepáková 

u k l á d á  

tajemníkovi městského úřadu a jednateli společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o., vypracovat komplexní 
návrh snížení nájemného z nebytových prostor nájemcům zasaženým uzavřením provozoven z důvodu 
opatření vlády vyhlášením nouzového stavu. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Žádost o snížení nájemného z nebytových prostor z důvodu probíhající pandemie.  
 
 

10. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Poliklinice 
Slavičín   

Usnesení č. 75/0813/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností Befany s.r.o., IČO 089 99 635, Pitín 144, 
PSČ 687 71 na pronájem místností - zubních ordinací č. 412, 419, 421, sterilizačních místností č. 414, 
420, 422, recepce č. 415, kartotéky č. 417, rentgenu č. 416, umývárny č. 425, včetně poměrné části 
společných prostor, vše o celkové výměře 138,91 m2 ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 10, která je 
součástí pozemku č. st. 28 v k. ú. Slavičín, na dobu od 01.11.2020 do 31.12.2030, za roční nájemné 
103 349 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem zubních ordinací v poliklinice.  
 
 

11. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 75/0814/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám mezi městem Slavičín a nájemnci nebytových prostor ve IV. 
nadzemním podlaží v Poliklinice Slavičín, jejichž předmětem je úprava plochy pro nájem společných 
prostor – navýšení plochy o zrekonstruované prostory. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
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Anotace: Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v poliklinice z důvodu rekonstrukce IV. nadzemního 
podlaží. 

 
 

12. Schválení uzavření smlouvy na pronájem bytu v DPS čp. 841 ve Slavičíně 

Usnesení č. 75/0815/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 302 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve 
Slavičíně, o celkové výměře 33,2 m2, za nájemné stanovené usnesením RMS č. 71/0779/20 ze dne 
23.9.2020, na dobu jednoho roku mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1  2. 

 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 
 

13. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v hotelu Slavičan 

Usnesení č. 75/0816/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor – buňky č. 107 o celkové výměře 28 m2 v I. nadzemním podlaží budovy 
čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st. 983 v k. ú. 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 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru na pronájem buňky v hotelu z důvodu skončení nájemního vztahu 
k 31.12.2020. 
 
 

14. Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 a čp. 883 ve 
Slavičíně (RCK) 

Usnesení č. 75/0817/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a) na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1, 
v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12  a v budově bez čp./če. která je 
součástí pozemku parc. č. st. 29/2 vše v k.ú. Slavičín na dobu do 31.12.2021, za nájemné 500 
Kč/m2/rok a paušální platby ve výši 860 Kč/m2/rok u vytápěných místností a 35 Kč/m2/rok u místností 
nevytápěných, s výjimkou prostor uvedených pod bodem b), c), d), e); 

 
b) na pronájem nebytových prostor v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 

v k. ú. Slavičín, místností č. 100, 101, 102, 104, na dobu do 31.12.2021, za nájemné 500 Kč/m2/rok 
a paušální platby ve výši 700 Kč/m2/rok;   

 
c) na pronájem nebytových prostor – místností č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 300 v II. nadzemním 

podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, na dobu do 
31.12.2021, za nájemné 350 Kč/m2/rok, paušální platby ve výši 860 Kč/m2/rok za vytápěné místnosti 
a 350 Kč/m2/rok za místnosti nevytápěné; 
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d) na výpůjčku nebytových prostor – místností č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 v I. 

nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, na 
dobu do 31.12.2021, za úhradu paušální platby ve výši 860 Kč/m2/rok za vytápěné místnosti a 350 
Kč/m2/rok za místnosti nevytápěné 

 
e) na pronájem nebytových prostor – místností č. 250, 251, 252, 253 v budově čp. 883, která je 

součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31.12.2021, za nájemné 880 
Kč/m2/rok, paušální platby ve výši 860 Kč/m2/rok za vytápěné místnosti a 350 Kč/m2/rok za místnosti 
nevytápěné. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru na prodloužení nájemních smluv a výpůjček prostor bývalého VTP – RCK 
v areálu Prabos na dobu 1 roku. 
 
 

15. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti v budově čp. 882 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 75/0818/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Alešem Krajíčkem, IČO 456 66 998, Okružní 656, 
Slavičín, na pronájem místnost č. 119 s výměrou 9,75 m2 umístěné v I. podzemním podlaží budovy čp. 
882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, za nájemné 487,50 Kč měsíčně a 
paušální platbu ve výši 236 Kč měsíčně, na dobu od 01. 11. 2020 do 31. 12. 2021. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 

Anotace: Schválení pronájmu volného prostoru v budově čp. 882. 
 
 

16. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 751 ve Slavičíně 

Usnesení č. 75/0819/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

1. záměr na pronájem nebytových prostor v II. nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. Slavičín o celkové výměře 152 m2 (po Ščuglíkových) za nájemné 
ve výši 100 Kč měsíčně po dobu jednoho roku a od 01.01.2022 do 31.12.2025 za nájemné ve výši 
570 Kč/m2/rok za prodejní plochy a 470 Kč/m2/rok za ostatní plochy;  
 

2. záměr na pronájem nebytových prostor v II. nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. Slavičín o celkové výměře 229,62 m2 (Jiří Došla) za nájemné ve 
výši 570 Kč/m2/rok za prodejní plochy a 470 Kč/m2/rok za ostatní plochy na dobu neurčitou. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 

Anotace: Využití dlouho neobsazeného nebytového prostoru  v domě čp. 751. 
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17. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 75/0820/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 10/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem jsou opravy v domech v majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 

18. Dodatek č.2 k SOD - Slavičín - Wolker 120: Venkovní expozice a poeziomat 

Usnesení č. 75/0821/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Slavičín - Wolker 120: Venkovní 
expozice a poeziomat“ ze dne 21. 08. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem Služby města 
Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 z důvodu 
prodloužení doby plnění do 16. 11. 2020. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 

 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 16. 11. 2020. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu 
nepřízně počasí, které zamezilo provádění prací na fasádě dle harmonogramu. 
 
 
 

19. Stanovení úředních hodin Městského úřadu Slavičín – krizové opatření vlády ČR 

Usnesení č. 75/0822/20 
 
Rada města Slavičín  

s v ě ř u j e  

podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tajemníkovi Městskému úřadu Slavičín pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu 
vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 – COVID-19. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Tománková) 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


