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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 79/0875/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 60/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 147 000 
Kč za účelem krytí výdajů na ztížené hospodaření ve vojenských lesích. 

rozpočtové opatření č. 61/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 
27 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci projektu „Jiří Wolker 120“.  
 
rozpočtové opatření č.  62/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 34 000 
Kč za účelem krytí ročních výdajů na realizaci projektu. „Slavičín – výsadba krajinné zeleně v lokalitě 
Hrádek na Vlárské dráze“. Celkové roční náklady činí 95 000 Kč. Doplatek vlastních prostředku bude 
uhrazen z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 
 

rozpočtové opatření č. 63/2020/RMS – akce „Slavičín – Wolker 120: Venkovní expozice a poeziomat“ 
– přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 1 915 000 Kč 
z důvodu předfinancování akce. Oproti původním předpokladům bude dotace z rozpočtu Ministerstva 
pro místní rozvoj určená na realizaci projektu ve výši 877 000 Kč uhrazena na účet města až v průběhu 
roku 2021. 
 
rozpočtové opatření č.  64/2020/RMS – projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý 
úřad“ – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 119 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizace 
projektu zaměřeného na tvorbu strategických dokumentů a zlepšování komunikace organizace směrem 
k občanům.  

rozpočtové opatření č. 65/2020/RMS – Zastupitelstvo města Slavičín - osobní výdaje – navýšení 
rozpočtované částky o 60 000 Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu. 

rozpočtové opatření č. 66/2020/RMS – provoz a správa hřbitova – navýšení rozpočtované částky o 
50 000 Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 67/2020/RMS – sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu – navýšení 
rozpočtované částky o 100 000 Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci stávajícího 
rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 68/2020/RMS – provoz veřejných WC – navýšení rozpočtované částky o 25 
000 Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 69/2020/RMS – sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu – navýšení 
rozpočtované částky o 130 000 Kč přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy rady města. 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
79. schůze Rady města Slavičín konané dne 16. 12. 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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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. Rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a 
odpisový plán příspěvkových organizací města Slavičín 

Usnesení č. 79/0876/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 70871540; 

b) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-20223 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 
70882134; 

c) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín - Malé Pole, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČO 
70871531; 

d) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín – Vlára, Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČO 
70983895; 

e) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČO 
69652406; 

f) rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČO 
62181378. 

 

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

 
3. Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2021 – 

Služby města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 79/0877/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Přílohy č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2020 mezi městem 
Slavičín a společností Služby města Slavičína, s.r.o. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Přílohou ke Smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2021 dochází v souladu 
se schváleným rozpočtem na rok 2021 ke každoroční aktualizaci věcného a finančního plnění smlouvy 
ze strany spol. Služby města Slavičína, s.r.o. v oblastech jako je celoroční údržba místních komunikací, 
odpadové hospodářství, provoz veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně, provoz a správa hřišť a 
sportovišť, veřejného WC, hřbitova apod. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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4. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.10.2002 – pronájem nebytových prostor 
BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 79/0878/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31. 10. 2002 mezi městem Slavičín a společností BTH 
Slavičín, spol. s r.o., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v budově čp. 849 ve Slavičíně. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: S ohledem na uzavření smlouvy o koupi závodu mezi městem Slavičín a BDC Slavičín dochází 
předkládaným dodatkem k narovnání nájemního vztahu v domě čp. 849 v ID II ve Slavičíně. Dříve bylo 
uhrazené nájemné ze strany BTH rozděleno v souladu se smlouvou o sdružení dle výše vkladů mezi 
BDC a město Slavičín, nyní již nejsou pronajímateli BDC a město Slavičín, ale pouze město Slavičín. 
Výše nájemného zůstala beze změny. 
 
 

5. Úhrada zůstatku kupní ceny bytu č. 850/21 (C 3.2.) 

Usnesení č. 79/0879/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/21 (C 3.2.) 
v domě čp. 850 ve Slavičíně mezi městem Slavičín a 

 
a 

 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 850/21 (C 3.2.) v domě čp. 850 ve Slavičíně mezi 
městem Slavičín a za nájemné ve výši 527 Kč měsíčně. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Narovnání nájemního vztahu v domě čp. 849 v ID II ve Slavičíně. 
 
 

6. Přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin 

Usnesení č. 79/0880/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s o u h l a s í  
                                         
s přerušením provozu Mateřské školy Slavičín – Vlára a Mateřské školy Slavičín – Malé Pole v období 
vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2020 až 03.01. 2021.                                
 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Ředitelství obou mateřských škol navrhují přerušení provozu MŠ v délce 5 pracovních dnů 
v období vánočních prázdnin. 
 
 
 
 

7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 79/0881/20 
 
Rada města Slavičín  

a )  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 akci: „Pořízení studie proveditelnosti opatření 
zadržování vody v krajině“ Společnosti VRV + VÚMOP, zastoupené společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, DIČ CZ47116901 za cenu 
obvyklou ve výši 374 360 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Společností VRV + VÚMOP, zastoupenou společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, DIČ 
CZ47116901 na služby na akci: „Pořízení studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině“ za 
cenu obvyklou ve výši 374 360 Kč bez DPH s termínem plnění do 30. 04. 2021. 

b )  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: 
„Slavičín – obnova elektroinstalace ZŠ Vlára“ Pavlu Semeniukovi, Spešov 203, 679 02 Spešov, IČO 
60538147 za cenu obvyklou ve výši 180 000 Kč. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Pavlem Semeniukem, Spešov 203, 679 02 Spešov, 
IČO 60538147 na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: „Slavičín – obnova 
elektroinstalace ZŠ Vlára“ za cenu obvyklou ve výši 180 000 Kč s termínem plnění do 29. 01. 2021. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká vypracování studie proveditelnosti opatření zadržování 
vody v krajině a vypracování projektové dokumentace na obnovu elektroinstalace v části budovy ZŠ 
Vlára. 
 
 
 
 

8. Ceník za služby pěstitelského pálení ovocných destilátů 

Usnesení č. 79/0882/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) Ceník za služby pěstitelského pálení ovocných destilátů pro provoz Městské pěstitelské 
pálenice Hrádek, Nádražní 25, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, s účinností od 17. 12. 
2020; 
 

b) Provozní řád Městské pěstitelské pálenice Hrádek s účinností od 17. 12. 2020. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

9.  Zřízení služebnosti v k. ú. Hrádek – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 79/0883/20 
 
Rada města Slavičín  

 

s c h v a l u j e  

a) zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 1984/2, 1984/3, 

2577/2, 2577/11 a 2577/12 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, ve prospěch provozovatele distribuční 

soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 

za účelem přeložky venkovního vedení NN, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného 

usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
b) uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Slavičín a 

společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za 

účelem podstoupení práv a povinností souvisejících s energetickým zařízením, která vyplývají z 

Rozhodnutí – územního rozhodnutí č. 2/2020, které vydal MÚ Slavičín – stavební úřad ne 19. 3. 2020 

pod č.j. SÚ-1817-2019-St-65 na stavbu „Hrádek na Vlárské dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a 

II/495“. 

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

 
 
 

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová -

Usnesení č. 79/0884/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemcích parc.č. 4338/1 a 4342 v k. ú. Nevšová. Služebnost bude 
zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 45 a parc.č. 47 v k. ú. Nevšová, a to úplatně za úhradu 
podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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11.  Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v čp. 389 a čp. 834 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 79/0885/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e   
 
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 v domě čp. 389 ve Slavičíně o celkové výměře 

30,77 m2, za nájemné stanovené RMS dne 24.11.2020 č. us. 77/0845/20, na dobu určitou jednoho 
roku, mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1  2. 
 

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 32 v domě čp. 834 ve Slavičíně o celkové výměře 
35,35 m2, za nájemné stanovené RMS dne 10.11.2020 č. us. 76/0832/20, na dobu určitou jednoho 
roku, mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1. .  

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

 
Anotace: Obsazení volných bytů na základě vyhlášeného výběrového řízení.  
 
 
 

12. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 79/0886/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení nájemních smluv na byty těmto nájemcům: 
 

– na dobu do 31. 12. 2021 
– na dobu do 31.03.2021 

– na dobu do 31.12.2021 
 – na dobu do 31.03.20221 
– na dobu neurčitou 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv, které byly uzavřeny na dobu určitou. 
 
 
 

13. Žádost o ukončení nájemní smlouvy v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 79/0887/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 882 uzavřené mezi městem 
Slavičín a  Pavlem Pechancem dohodou ke dni 31. 12. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Žádost o ukončení pronájmu kanceláře v budově čp. 882 ve Slavičíně.  
 
 
 

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

Usnesení č. 79/0888/20 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a BTH 
Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je plán údržby a investic pro rok 2021 v objektech v majetku 
města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku, uzavřené s BTH Slavičín, 
spol. s r.o.   
 
 
 

15. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu „Slavičín – chodník, ul. Hrádecká, 
Hrádek“ 

Usnesení č. 79/0889/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0813/20 mezi městem Slavičín a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 
70934860 v rámci stavby „Slavičín – chodník, ul. Hrádecká, Hrádek“. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 
 

16. Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín – Slavičín: Nový střed 

Usnesení č. 79/0890/20 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemků parc. č. 255/1, parc. č. 4610 a parc. č. 4611 o celkové výměře cca 1370 m2 
v katastrálním území Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr na prodej parcely v ulici L. Výducha za účelem výstavby bytového domu. 
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17. Pronájem části pozemku v k. ú. Slavičín – Alza.cz a.s. 

Usnesení č. 79/0891/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností Alza.cz a.s., IČO 27082440, se sídlem 
Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 – Holešovice na pronájem části pozemku parc. č. 223 o výměře 
5 m2 v katastrálním území Slavičín za účelem umístění tzv. Alzaboxu,a to na dobu neurčitou, s ročným 
nájemným ve výši 5 000 Kč + DPH a za podmínky úpravy dláždění přilehlého chodníku. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

18. Organizační řád MěÚ Slavičín 

Usnesení č. 79/0892/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

směrnici č. SM/1-1/2020, Organizační řád Městského úřadu Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 

19. Zvýšení nominální odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Slavičín 

Usnesení č. 79/0893/20 
 
Rada města Slavičín  

z v y š u j e  

podle ust. čl. 4 metodického pokynu města Slavičín č. MP/9 nominální výši odměny za 4. čtvrtletí roku 
2020 pro ředitele příspěvkových organizací města Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


