Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
77. schůze Rady města Slavičín konané dne 24. 11. 2020

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

1. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 77/0833/20
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2020/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve
výši 120 000 Kč a současně krytí souvisejících mzdových výdajů včetně vlastního podílu nad rámec
dotace ve výši 37 000 Kč.
rozpočtové opatření č. 49/2020/RMS – projekt „Slavičín – venkovní úpravy přírodní zahrady DDM“ –
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 308 000 Kč za účelem realizace projektu
na úpravu stávající zahrady v areálu DDM. Doplatek vlastních prostředku ve výši 83 000 Kč bude krytý
z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace.
rozpočtové opatření č. 50/2020/RMS – revitalizace travnatých ploch a výsadba nově vzniklého záhonu
na ul. Komenského ve výši 50 000 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

2. Přistoupení města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu PLOŠTINA
Usnesení č. 77/0834/20
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit v souladu s ustanovením § 49 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, přistoupení města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu Ploština, IČO
75021285, se sídlem Újezd 272, 763 25 Újezd.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Výpis usnesení RMS č. 77, 24. 11. 2020

1/9

Anotace: Přistoupení k dobrovolnému svazku obcí za účelem řešení společných témat v oblasti místní
samosprávy a s cílem přípravy a realizace společných projektů - zejména v oblasti cestovního ruchu
(spádovost na jižní Valašsko) a vzdělávání.

3. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 77/0835/20
Rada města Slavičín
a) rozhodla
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:
„Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan“ uchazeči IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 01 Vsetín,
IČO 47667109, DIČ CZ47667109 za cenu obvyklou ve výši 648 000 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 01
Vsetín, IČO 47667109, DIČ CZ47667109 na služby na vypracování projektové dokumentace na akci:
„Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan“ za cenu obvyklou 648 000 Kč bez DPH, s termínem
realizace do 29. 10. 2021.
b) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Slavičín – cyklostezka Za Zemánky – Ke
Snožku“ uchazeči CHRISTEC s.r.o., Masarykovo náměstí 208, 763 61 Napajedla, IČO 28301897, DIČ
CZ28301897 za cenu obvyklou ve výši 100 000 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Slavičín a uchazečem CHRISTEC s.r.o.,
Masarykovo náměstí 208, 763 61 Napajedla, IČO 28301897, DIČ CZ28301897 na služby na akci:
„Slavičín – cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku“ za cenu obvyklou 100 000 Kč bez DPH.

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

Anotace:
1. Ing. Arch. Ondřej Zámečník, Vysoké Pole 153, 763 25 Újezd – celková nabídková cena 1 076 900,- Kč
2. LAPLAN s.r.o., Cejl 50/38, 602 00 Brno, - celková nabídková cena 2 250 600,- Kč
3. PRINTES ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – celková nabídková cena 1 026 080,- Kč
4. IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 01 Vsetín – celková nabídková cena 784 080,- Kč
5. STEMIO a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové město – celková nabídková cena 1 396 340,- Kč
6. UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice – celková nabídková cena 1 136 249,29 Kč

Zadání veřejných zakázek se týká projektové dokumentace na stavební úpravy a nástavbu hotelu
Slavičan a služeb spojených s vyřízením dotace na cyklostezku Za Zemánky – Ke Snožku.
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4. Dodatek č. 2 k SOD – ZUŠ – stavební úpravy fasády
Usnesení č. 77/0836/20
Rada města Slavičín
rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci: „ZUŠ –
stavební úpravy fasády“ uchazeči FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 27666425, DIČ CZ27666425 za cenu obvyklou ve výši 44 242 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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 za cenu obvyklou ve výši 44 242 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „ZUŠ - stavební úpravy fasády“ jsou
dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr a jejich potřeba vznikla v
důsledku okolností, které projektant ani investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné
práce se týkají odstranění stávající nesoudržné venkovní omítky, kterou bylo oproti předpokladům nutné
kompletně odstranit po provedení odtrhové zkoušky, která nevyšla příznivě.

5. Dodatek č. 1 k SOD – Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp. 30
Usnesení č. 77/0837/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Rekonstrukce hygienického zařízení
Divnice čp. 30“ ze dne 9. 10. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem AP SERVIS PLUS s.r.o., Hliníky
199, 763 31 Brumov-Bylnice IČO 29223873, DIČ CZ29223873 z důvodu prodloužení doby plnění do
21. 12. 2020.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 21. 12. 2020.
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu
nepředpokládaných dodatečných stavebních prací.

6. ZŠ Vlára – žádost o úpravu rozpočtu na rok 2020
Usnesení č. 77/0838/20
Rada města Slavičín
schvaluje
úpravu rozpočtu ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, IČO 708 71 540, Školní 403, 763 21
Slavičín, na rok 2020, spočívající v korekci jmenovitých oprav a nákupů z důvodu nutné realizace opravy
havarijního stavu potrubí. Krytí bude zajištěno přesunem prostředků v rámci ostatní provozní činností
organizace.
Výpis usnesení RMS č. 77, 24. 11. 2020

3/9

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

7. Ceny za svoz odpadů na rok 2021
Usnesení č. 77/0839/20
Rada města Slavičín
schvaluje
ceny za svoz směsného komunálního odpadu (ceny za evidenční známky na popelnice, cena za pytle
na směsný komunální odpad), termín splatnosti ceny a podmínky využití černých pytlů jako jediného
způsobu likvidace odpadu v domácnosti na rok 2021.

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

8. Dodatek č. 4 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín
Usnesení č. 77/0840/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín se společností Služby města
Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

9. Schválení uzavření nájemních smluv v budově čp. 882 a čp. 883 ve Slavičíně
Usnesení č. 77/0841/20
Rada města Slavičín
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882, která je součástí
pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, a to:
a) místností č. 110, 111, 112, 113, 114 o celkové výměře 67,05 m 2 umístěných v 1. podzemním
podlaží budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a Alešem Krajíčem, IČO 456 86 998, Okružní
658, 763 21 Slavičín, za nájemné 2 794 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 4 805
Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem prodeje a servisu šicích a vyšívacích
strojů;
b) místnosti č. 122 o výměře 16 m2 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy čp. 882 mezi
městem Slavičín a společnosti COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., IČO 492 87 885, Březina
13, 506 01 Jičín, za nájemné 667 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 147 Kč
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování administrativní činnosti a
skladování zboží;
c) místnosti č. 210 o výměře 19,85 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi
městem Slavičín a Barborou Šimčíkovou, IČO 752 78 022, Květná 433, 763 21 Slavičín, za
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

nájemné 827 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 423 Kč měsíčně bez DPH, na
dobu do 31.12.2021, za účelem provozování kadeřnictví;
místnosti č. 204 o celkové výměře 28,2 m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882
mezi městem Slavičín a Ivetou Havrlantovou, IČO 882 76 741, Antonína Slavíčka 1102, 763 26
Luhačovice, za nájemné 1 175 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2 021 Kč měsíčně
bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování manikúry a pedikúry;
místností č. 211 a 212 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o celkové výměře 27
m2 mezi městem Slavičín a společností PSP stav-CZ, s.r.o., IČO 072 22 661, Javorová I 396,
763 21 Slavičín, za nájemné 1 125 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 935 Kč
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování administrativní činnosti;
místnosti č. 206 o výměře 12 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi
městem Slavičín a Hanou Mojžíškovou, IČO 765 75 900, Hrádecká 96, 763 21 Slavičín, za
nájemné 500 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 860 Kč měsíčně bez DPH, na
dobu do 31.12.2021, za účelem provozování administrativní činnosti;
místnosti č. 303 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o výměře 25,40 m2 mezi
městem Slavičín a společnosti EnergoServis Plus s.r.o., IČO 293 59 490, Komenského 882,
763 21 Slavičín, za nájemné 1.058 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 820 Kč
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování administrativní činnosti;
místnosti č. 304 o výměře 21 m2 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi
městem Slavičín a společnosti SARP-TECH s.r.o., IČO 293 00 827, Komenského 882, 763 21
Slavičín, za nájemné 875 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1 505 Kč měsíčně bez
DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem obchodování se zbožím a administrativní činnost;
místností č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 300 (část) o celkové výměře 109,05 m 2 umístěných
v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a Krajskou pedagogickopsychologické poradnou a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČO
617 16 456, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, za nájemné 3 181 Kč měsíčně bez DPH a paušální
platbu ve výši 7 016 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování
detašovaného pracoviště KPPP a ZDVPP Zlín;
místnosti č. 302 o výměře 33,10 m2 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi
městem Slavičín a společností TSG Czech s.r.o., IČO 077 04 330, Komenského 882, 763 21
Slavičín, za nájemné 1 379 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2 372 Kč měsíčně
bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování administrativní činnosti;
místnosti č. 215 o výměře 7,45 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy čp. 882 mezi městem
Slavičín a Mgr. Michaelou Tkadlecovou, IČO 082 50 456, Horní náměstí 819, 763 21 Slavičín,
za nájemné 310 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 534 Kč měsíčně bez DPH, na
dobu do 31.12.2021, za účelem provozování výživového poradenství a centra zdravého
životního stylu;

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor umístěných v budově bez čp./eč., která
je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 v k. ú. Slavičín, a to místností č. 100, 101, 102, 104 o celkové
výměře 42,15 m2 mezi městem Slavičín a Zuzanou Lutonskou, IČ 055 10 759, Ševcovská 308, 763
21 Slavičín, za nájemné 1 756 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2 459 Kč měsíčně
bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování cukrářské výrobny.
3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor umístěných v budově čp. 883, která je
součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, a to místnosti č. 250, 251. 252, 253 o celkové
výměře 32,4 m2 mezi městem Slavičín a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, IČO 476
72 234, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, za nájemné 2.376 Kč měsíčně bez DPH
a paušální platbu ve výši 1 988 Kč bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování
kanceláře zdravotní pojišťovny.
4. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc.
č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, a to místností č. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 o celkové výměře
109,15 m2 mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z. s., IČO 228 35 091,
Komenského 883, 763 21 Slavičín, za úhradu paušální platby na dodávku energií a služeb ve výši
7 767 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2021, za účelem provozování činnosti rodinného a
mateřského centra.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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10. Schválení uzavření nájemní smlouvy v budově čp. 51 ve Slavičíně
Usnesení č. 77/0842/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Karlem Ptáčkem, IČO 73743313, U Zahrádek 478,
763 21 Slavičín, na pronájem nebytového prostoru - buňky č. 107 o celkové výměře 28 m 2 a poměrné
části společné chodby v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st.
983 v k. ú Slavičín, a to na dobu neurčitou, za nájemné 18 320 Kč ročně bez DPH a paušální platby ve
výši 18 096 Kč ročně bez DPH, za účelem provozování jednatelství Generali České pojišťovny a
Hypotečního centra.

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

Anotace: Uzavření nájemní smlouvy v hotelu Slavičan na dobu neurčitou.

11. Žádost o postoupení smlouvy v Poliklinice Slavičín
Usnesení č. 77/0843/20
Rada města Slavičín
zveřejňuje záměr
na postoupení práv a povinností ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 11. 2004, jejímž
předmětem jsou následující prostory umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 10, která je
součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. ú. Slavičín:
- ordinace č. 409 o výměře
21,70 m 2
- WC č. 427 pacienti (1/6)
0,63 m2
- společná chodba a schodiště č. 401, 402
9,94 m2
- WC č. 407 lékaři (1/13)
0,09 m2

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Postoupení smlouvy v Poliklinice Slavičín.

12. Revokace usnesení rady města
Usnesení č. 77/0844/20
Rada města Slavičín
revokuje
usnesení Rady města Slavičín č. 75/0813/20 ze dne 27. 10. 2020
schvaluje
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,
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která je součástí pozemku č. st. 28 v k. ú. Slavičín,a to na dobu určitou od 01. 12. 2020 do 31.12.2030,
za roční nájemné 103 349 Kč.

13. Stanovení nájemného v bytě čp. 389/15 ve Slavičíně
Usnesení č. 77/0845/20
Rada města Slavičín
stanovuje
nájemné v bytě č. 389/15 na 1 521 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 5 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Stanovení nájemného v uvolněném bytě.

14. Schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě v budově čp. 883 ve Slavičíně
Usnesení č. 77/0846/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Slavičín a společností nallufootwear s.r.o.,
IČO 08921130, Javorová I 396, 763 21 Slavičín, který zohledňuje změnu podlahové plochy pro nájemné
a výši paušální částky za dodávku energií a služeb.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0; nehlasoval 1 (Filáková)

Anotace: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností nallufootwear.

15. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 77/0847/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 11/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín
a BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je úprava nebytového prostoru v majetku města Slavičín.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Zhotovení příčky v budově Polikliniky Slavičín
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16. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 751 ve
Slavičíně
Usnesení č. 77/0848/20
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Jiřím Došlou, IČO 71838422, DIČ
CZ8606024537, Okružní 657, 763 21 Slavičín, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
229,62 m2, umístěných v II. nadzemním podlaží domu čp. 751, který je součástí pozemku parc. č.
st. 888 v k. ú. Slavičín na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny železářství a domácích
potřeb, za roční nájemné 123 968 Kč bez DPH;
b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Jiřím Došlou, IČO 71838422, DIČ
CZ8606024537, Okružní 657, 763 21 Slavičín, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
152 m2, umístěných v II. nadzemním podlaží domu čp. 751, který je součástí pozemku parc. č. st.
888 v k. ú. Slavičín na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny železářství a domácích
potřeb, za nájemné 100 Kč měsíčně bez DPH na dobu od 01.01.2021 do 31.12.2021, nájemné od
01.01.2022 bude ve výši 82 420 Kč ročně bez DPH.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného nebytového prostoru v čp. 751 ve
Slavičíně.

17. Výpověď z nájmu nebytového prostoru v budově čp. 882 ve Slavičíně
Usnesení č. 77/0849/20
Rada města Slavičín
rozhodla
vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Slavičín a Pavlem Pechancem na pronájem
nebytového prostoru v budově čp. 882 ve Slavičíně.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Výpověď z nájmu kanceláře v budově čp. 882.

18. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou
Usnesení č. 77/0850/20
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a
č. 3.2. v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 dohodou ke dni 30. 11. 2020;

na pronájem bytu

stanovuje
nájemné v bytě č. 234/3.2. na 1 031 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
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jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.

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

Anotace: Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou.

19. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 77/0851/20
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům:
– na dobu do 30. 11. 2021
– na dobu neurčitou

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

Anotace: Prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům, kterým končí nájem 30.11.2020.

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Ing. arch. Karel Humpola
ověřovatel
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