
Výpis usnesení RMS č. 88, 30. 03. 2021  1 / 6 

 

Rada města Slavičín 

 
 

1. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 

Usnesení č. 88/0981/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Domovem pro seniory Lukov, p.o, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 
70850941, ve výši 3 000 Kč. 

 
a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a Společností pro ranou péči, pobočka Brno, p.s., Uzbecká 572/32, 625 00 
Brno, IČO 75094924, ve výši 2 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtové rezervy Rady města Slavičín na rok 2021. 
 
 
 

2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 88/0982/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 8/2021/RMS – projekt „Dětský klub a příměstské tábory Slavičín“ – přijetí první 
části dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 127 000 Kč za účelem realizace projektu zaměřeného na 
zajištění služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování s cílem usnadnit 
rodičům sladění pracovního rytmu s péčí o děti. Doplatek vlastních prostředku ve výši 60 000 Kč bude 
krytý z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 

 
rozpočtové opatření č. 9/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Lukov, p.o., 
Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 70850941, ve výši 3 000 Kč. 
 
rozpočtové opatření č. 10/2021/RMS – poskytnutí peněžitého daru Společnosti pro ranou péči, 
pobočka Brno, p.s., Uzbecká 572/32, 525 00 Brno, IČO 75094924, ve výši 2 000 Kč. 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
88. schůze Rady města Slavičín konané dne 30. 03. 2021 

 
 
 

 
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 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 
 

3. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru pro ZŠ Slavičín – Vlára 

Usnesení č. 88/0983/21 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

souhlas s přijetím věcného daru – 15 ks použitých notebooků zn. Dell Latitude E6440 a 5 ks monitorů – 
pro ZŠ Slavičín – Vlára, p.o, v celkové hodnotě 62 500 Kč, od AT&T Global Network Services Czech 
Republic s.r.o., IČO 25785435, se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 

4. Dohoda o sdílení nákladů 

Usnesení č. 88/0984/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dohody o sdílení nákladů mezi městem Slavičín a společností UnArtel s.r.o., se sídlem Dlouhá 
300, 763 21 Slavičín, IČO 29284074, jejímž předmětem je závazek společnosti UnArtel s.r.o., že se bude 
podílet na nákladech za poskytnuté právní služby Advokátní kanceláře Šrubař & Partners s.r.o. do výše 
3 842,50 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Dohoda o sdílení nákladů na poradenství v záležitosti umísťování optických sítí. 
 
 
 

5. Zpráva o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2020 

Usnesení č. 88/0985/21 
 
Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

zprávou o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2020. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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6. Schválení podání žádosti o dotaci: Slavičín – Zlepšení zázemí pro poskytování 
terénních sociálních služeb 

Usnesení č. 88/0986/21 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit 
-  investiční záměr akce „Slavičín – Zlepšení zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb“; 
- podání žádosti o dotaci z programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb 2016-2022, cíl 3 – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v 
souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence; 

- zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši rozdílu 
celkových výdajů projektu a poskytnutého finančního příspěvku v souladu s podmínkami dotace. 

 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Jedná se o záměr 
spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu v areálu Charity Slavičín, který bude sloužit jako 
zázemí pro poskytování sociálních služeb a nyní je v havarijním stavu. 
 
 
 

7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 88/0987/21 
 
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 stavební práce na akci: „Výměna podlahové krytiny v 
městské knihovně“ uchazeči Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 14, 763 33 Jestřabí, IČO 05793181, 
DIČ CZ05793181 za cenu obvyklou ve výši 173 581,50 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 14, 763 
33 Jestřabí, IČO 05793181, DIČ CZ05793181 na stavební práce na akci: „Výměna podlahové krytiny v 
městské knihovně“ za cenu obvyklou 173 581,50 Kč bez DPH, s termínem realizace od 06. 04. 2021 do 
07. 05. 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 stavební práce na akci: „Dětské kluby Slavičín - Úprava 
podkrovní místnosti v DDM Slavičín“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské 
dráze, 763 21 Slavičín IČO 60749393, DIČ CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 159 799 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek 
na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín IČO 60749393, DIČ CZ60749393 na stavební práce na akci: „Dětské 
kluby Slavičín - Úprava podkrovní místnosti v DDM Slavičín“ za cenu obvyklou 159 799 Kč bez DPH, 
s termínem realizace od 01. 04. 2021 do 14. 05. 2021. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká výměny podlahové krytiny v městské knihovně a stavebních 
úprav podkrovní místnosti v DDM Slavičín. 
 
 
 
 

8. Pronájem nebyt. prostor v budově čp. 25 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze -

Usnesení č. 88/0988/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 25 v Hrádku na Vlárské dráze 
– východní části, místnosti o výměře 36 m2 mezi městem Slavičín a společností Nákladní autodíly, s. 
r.o., IČO 25326554, Za Humny 322, 763 14 Zlín 2, za účelem prodeje autodoplňků a náhradní dílů, na 
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce a s nájemným ve výši 525 Kč/m2/rok + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

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

Usnesení č. 88/0989/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemků parc. č. 1747/1 a 4485/6 v katastrálním území Slavičín o celkové výměře       
300 m2. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 

 
Anotace: Části pozemků, na které se vyhlašuje záměr, jsou užívaný a vlastník - 
město Slavičín k nim nemá přístup. Prodejem těchto částí dojde k narovnání nedořešených 
majetkových vztahů.  

 
 
 
 

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 88/0990/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86, 
332/8, 332/1 a 332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. 332/63, 4454/12 a 316/19 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného 
usnesením RMS č. 88/1118/17. 
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

11. Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 

Usnesení č. 88/0991/21 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s umístěním sídla společnosti PSP stav-CZ, s.r.o., IČO 07222661, na adrese Slavičín, Komenského 
882 a se zápisem tohoto sídla do veřejného rejstříku. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v budově čp. 882 (RCK) ve Slavičíně. 
 
 
 

12. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně 

Usnesení č. 88/0992/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor, a to místností č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 a 266 umístěných 
v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín za 
nájemné ve výši 1 104 Kč měsíčně a paušální platbu 9 666 Kč měsíčně, na dobu do 31. 12. 2021, za 
účelem provozování rodinného a mateřského centra a prodeje medových výrobků, produktů zdravé 
výživy, dárkových předmětů. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru z důvodu požadavku Rodinného a mateřského centra Slavičín o umožnění 
drobného prodeje ve vstupní chodbě budovy čp. 883. 
 
 
 

13. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou 

Usnesení č. 88/0993/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 24 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 v Hrádku na Vl. Dráze dohodou ke dni 31. 03. 2021. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS dohodou. 
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14. Dodatek ke smlouvě o zajištění provozu informační kanceláře 

Usnesení č. 88/0994/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění provozu informační kanceláře mezi ČSAD BUS Uherské 
Hradiště a.s., se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968 a 
městem Slavičín, jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy od 30. 04. 2021. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
Anotace: Prodloužení zajištění fungování služeb informační autobusové kanceláře na městském 
infocetru. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


