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Rada města Slavičín 

 
 

1. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
města Slavičín k 31.12.2021 

Usnesení č. 92/1027/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, 
Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 70871540 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 
21 Slavičín, IČO 70871540, za rok 2020: 
 
zisk                   162 181,89 Kč 
z toho: z hlavní činnosti                493 784,56 Kč 
             z doplňkové činnosti             - 331 602,67 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    162 181,89 Kč 

 
c) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé 

Pole, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 70882134 
d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 

8, 763 21 Slavičín, IČO 70882134, za rok 2020: 
 
zisk      298 998,01 Kč 
z toho: z hlavní činnosti   298 998,01 Kč              
z doplňkové činnosti                           0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    278 998,01 Kč 
fond odměn:      20 000,00 Kč 

 
e) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé 

Pole, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČO 70871531 
f) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Dlouhá 470, 

763 21 Slavičín, IČO 70871531, za rok 2020: 
 
zisk                 0,00 Kč  
z toho: z hlavní činnosti              0,00 Kč 
             z doplňkové činnosti             0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:               0,00 Kč 
fond odměn:               0,00 Kč 
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g) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, 
Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČO 70983895 

h) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad Ovčírnou 
351, 763 21 Slavičín, IČO 770983895, za rok 2020: 
 
zisk       126 812,19 Kč 
z toho: z hlavní činnosti    126 812,19 Kč 
z doplňkové činnosti                            0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:     106 812,19 Kč 
fond odměn:       20.000,00 Kč 

 
i) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, 

Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČO 69652406 
j) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 

763 21 Slavičín, IČO 69652406, za rok 2020: 
 
zisk       262 711,09 Kč 
z toho: z hlavní činnosti    243 071,09 Kč 
             z doplňkové činnosti     19 640,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:     262 711,09 Kč 
 

k) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČO 62181378  

l) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 
763 21 Slavičín, IČO 62181378, za rok 2020: 
 
zisk       398 155,04 Kč 
z toho: z hlavní činnosti                     9 148,04 Kč 
             z doplňkové činnosti   389 007,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření:   
rezervní fond:     398 155,04 Kč 

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

2. Žádost o změnu účelu programové dotace – Základní umělecká škola Slavičín 

Usnesení č. 92/1028/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-K 26/2021/02, 
uzavřené mezi městem Slavičín a Základní uměleckou školou Slavičín, jehož předmětem je změna účelu 
použití finančních prostředků a doby, v níž má být stanoveného účelu dosaženo. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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3. Smlouva o propagaci letců RAF 

Usnesení č. 92/1029/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

Smlouvu o propagaci letců RAF s Czech Spitfire Club, spolek letecké historie. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

4. Rámcová smlouva o nájmu videonosičů a rámcová smlouva podlicenční 

Usnesení č. 92/1030/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Rámcové smlouvy o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

5. Smlouva o poskytování servisních služeb - Radnice 

Usnesení č. 92/1031/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb č. SMLPS-2021-000230 mezi městem Slavičín a 
Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, IČO 61974731, DIČ CZ61974731 za účelem zajištění 
funkčnosti a provozuschopnosti objektového zařízení určeného k přenosu zabezpečovacích informací 
z chráněného objektu (radnice) do systému centralizované ochrany Policie ČR. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

6. Dodatek č.3 k SOD - ZUŠ – stavební úpravy fasády 

Usnesení č. 92/1032/21 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a   

o zadání zakázky 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 29 949 Kč bez DPH. 
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s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „ZUŠ – stavební úpravy fasády“ ze 
dne 28. 8. 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 29 949 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 3 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 opravy stávající poškozené střechy, kdy bylo po odkrytí nutno lokálně doplnit poškozenou 
tepelnou izolaci a pojistnou hydroizolaci. 
 
 
 

7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 92/1033/21 
 
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 služby na akci: „Na kole po rozhlednách česko-slovenského 
pohraničí“ společnosti MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČO 27718158, DIČ 
CZ27718158 za cenu obvyklou ve výši 45 000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 
760 01 Zlín, IČO 27718158, DIČ CZ27718158 na služby na akci: „Na kole po rozhlednách česko-
slovenského pohraničí“ za cenu obvyklou ve výši 45 000 Kč bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká služeb spojených s přípravou a vyhodnocením 
zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci veřejné zakázky „Na kole po rozhlednách česko-
slovenského pohraničí“. 
 
 
 

8. Dodatek č.1 k SOD - Oživení Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku 

Usnesení č. 92/1034/21 
 
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: „Oživení Horního náměstí - 
revitalizace okolí kašny a kiosku“ ze dne 21. 04. 2021 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 15. 06. 2021. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 15. 06. 2021. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu 
opožděného vydání pravomocného stavebního povolení, které neumožnilo zahájení prací v původně 
plánovaném termínu. 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 92/1035/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a plynovodní přípojky na pozemku parc. 
č. 4370/18 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 4370/22 
v k. ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
 

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Divnice 

Usnesení č. 92/1036/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní přípojky včetně nového připojení k místní 
komunikaci na pozemcích parc. č. 2071/1 a 1490/1 v k. ú. Divnice. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. 11/1 v k. ú. Divnice, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného RMS 
č. 88/1118/17. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 

11. Prodloužení nájemní smlouvy na byt 

Usnesení č. 92/1037/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v domě čp. 836 ve Slavičíně  na 
dobu do 30. 11. 2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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12. Schválení uzavření dodatků v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 92/1038/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám v Poliklinice Slavičín ohledně úpravy podlahové plochy   
společně užívaných prostor z důvodu užívání šatny lékařů v II. NP a IV. NP budovy a místnosti rentgenu 
v I. PP. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v poliklinice. 
 
 
 

13. Stanovení nájemného v bytě č. 390/5 ve Slavičíně 

Usnesení č. 92/1039/21 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 390/5 na 2186 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 1 + 1. 
 
 
 

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

Usnesení č. 92/1040/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.  4/2021 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol.  s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce hygienického zařízení v nebytovém 
prostoru v majetku města.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku mezi městem Slavičín a BTH 
Slavičín. 
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15. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 389/10 ve Slavičíně 

Usnesení č. 92/1041/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10 v domě čp. 389 ve Slavičíně o celkové výměře 31,60 
m2, za nájemné stanovené RMS č. 89/1002/21 ze dne 13. 04. 2021, na dobu jednoho roku, mezi městem 
Slavičín a žadatelem v pořadí 1. 2. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1 + 1 v domě čp. 389 ve Slavičíně. 
 
 
 
 

16. Vzor smlouvy o prodeji vstupenek – Městské infocentrum Slavičín 

Usnesení č. 92/1042/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

vzor smlouvy o prodeji vstupenek v Městském infocentru Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 

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

 


