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Rada města Slavičín 

 

1. Zpráva společnosti BTH Slavičín o vyúčtování ceny a množství tepla za topnou 
sezonu roku 2021 

Usnesení č. 114/1356/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

p r o j e d n a l a  

a) zprávu o vyúčtování ceny a množství tepla pro ÚT a TV za topnou sezonu roku 2021; 
b) stanovisko dozorčí rady společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. ke zprávě o vyúčtování ceny a 

množství tepla pro ÚT a TV za topnou sezonu roku 2021. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Zpráva společnosti BTH Slavičín o vyúčtování ceny a množství tepla za topnou sezonu roku 
2021. 
 
 

2. Schválení směrnice č. 01/2022 stanovící pravidla závodního stravování 
zaměstnanců BTH Slavičín 

Usnesení č. 114/1357/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

s c h v a l u j e  

směrnici č. 01/2022 stanovící pravidla závodního stravování zaměstnanců BTH Slavičín, spol. s.r.o. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Schválení Směrnice č. 01/2022, která stanoví pravidla závodního stravování zaměstnanců 
BTH Slavičín, spol. s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
114. schůze Rady města Slavičín konané dne 08. 03. 2022 

 
 
 

 
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. Smlouva o spořícím účtu a termínovaném vkladu mezi městem Slavičín a 
Komerční bankou, a.s. 

Usnesení č. 114/1358/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Smlouvy o spořicím účtu s výpovědí mezi městem Slavičín a Komerční bankou, a.s., se 
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054; 

 
b) uzavření Smlouvy o termínovaném vkladu ve výši 60 000 000 Kč na dobu 6 měsíců s individuální 

pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p.a. mezi městem Slavičín a Komerční bankou, a.s., se 
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054; 

 
c) rozpočtové opatření č. 14/2022/RMS – převod dočasně volných finančních prostředků ve výši 

60 000 000 Kč uložených na účtech města na termínovaný vkladový účet na období 6 měsíců 
s pevným úročením ve výši 4,00 % p.a. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: S ohledem na aktuální finanční situaci města a v návaznosti na vývoj úrokových sazeb na 
bankovním trhu bude uzavřena Smlouva o spořícím účtu a Smlouva o termínovaném účtu mezi městem 
Slavičín a Komerční bankou, a.s. Účelem založení těchto účtů je efektivnější zhodnocení dočasně 
volných finančních prostředků uložených na účtech města. 
 
 
 

4.  Jmenování konkursní komise 

Usnesení č. 114/1359/22 
 
Rada města Slavičín  

j m e n u j e 

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, 
ve znění pozdějších předpisů, konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy Slavičín – Vlára, příspěvková organizace ve složení: 
předseda:  Mgr. Tomáš Chmela – určený zřizovatelem 
členové: Monika Hubíková – určená zřizovatelem 
 Mgr. Olga Vallová – určená krajským úřadem 
 Mgr. Kristina Kubečková – školní inspektorka ČŠI určená ČŠI 
 Mgr. Milan Knápek – odborník určený ČŠI 
 Mgr. PhDr. Andrea Bernátková Vraštilová – odbornice určená ČŠI 
 Ing. David Ptáček – pedag. pracovník organizace určený tajnou volbou pedagogické rady  
 Anton Bonko – člen školské rady určený volbou školské rady 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

5. Smlouva o poskytování právních služeb – Mgr. Papež 

Usnesení č. 114/1360/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Slavičín a Mgr. Filipem Papežem, 
advokátem, a to na dobu neurčitou za paušální odměnu ve výši 25 tis. Kč/měsíc. 
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 114/1361/22 
 
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 stavební práce pro dotační akci: „Slavičín – oprava 
válečného hrobu a pomníku obětem 2. sv. války“ uchazeči MgA. Jan Pawlas, Rybářská 713, 735 43 
Albrechtice, IČO 08231028, DIČ CZ9001215509 za cenu obvyklou ve výši 170 779,60 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem MgA. Jan Pawlas, Rybářská 713, 735 43 
Albrechtice, IČO 08231028, DIČ CZ9001215509 na stavební práce pro dotační akci: „Slavičín – oprava 
válečného hrobu a pomníku obětem 2. sv. války“ za cenu obvyklou 170 779,60 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Smlouva na realizaci opravy válečného hrobu a pomníku obětem 2. sv. války na hřbitově ve 
Slavičíně. 
 
 
 

7. Zřízení služebnosti v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 114/1362/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 116/2, 1418/5, 
1418/7 a 1418/8 v k. ú. Divnice, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti ED.G, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem zřízení kabelového venkovního 
vedení NN, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

8. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 114/1363/22 
 
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 vlastníka pozemku parc. 
č. 332/74 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 



Výpis usnesení RMS č. 114, 08. 03. 2022  4 / 6 

 

9. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Slavičín – Lesy ČR 

Usnesení č. 114/1364/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, jejímž předmětem je pronájem 
pozemků parc. č. 630/14 a 630/15 o celkové výměře 210 m2 v katastrálním území Slavičín, na dobu 
určitou do 31. 12. 2025 s ročným nájemným ve výši. 2 520 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace v Nevšové – Moravská 
vodárenská 

Usnesení č. 114/1365/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace „ČOV a kanalizace v Nevšové“ ze 
dne 15. 10. 2013 mezi městem Slavičín a společností Moravská vodárenská, a.s., IČO 61859575, 
Tovární 41, 779 00 Ostrava, jejímž předmětem je rozšíření předmětu nájmu o kanalizaci „Nevšová – 
kanalizace splašková“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

11. Odkup pozemku v k. ú. Divnice 

Usnesení č. 114/1366/22 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit odkup pozemku parc. č. 1388/16 o výměře 188 m2 v katastrálním území Divnice od společnosti 
Insolvenční a správcovská v.o.s, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO 29314909, za 
kupní cenu 250 Kč/m2 a za podmínky, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

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

Usnesení č. 114/1367/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, a to místností č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 a 266 o 
celkové výměře 135,65 m2, na dobu do 31.12.2022. 
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován na základě žádosti Rodinného a mateřského centra. 
 
 
 

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

Usnesení č. 114/1368/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 3/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce kotelny v budově polikliniky.  
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku ohledně rekonstrukce kotelny 
v poliklinice. 
 
 
 

14. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 114/1369/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem místnosti č. 413 o výměře 7,1 m2 umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 10, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. ú Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru na pronájem místnosti v poliklinice. 
 
 
 

15. Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky 

Usnesení č. 114/1370/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy č. SML/0103/22 o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky mezi 
městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, PSČ 760 01 Zlín, IČO 
70934860 za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při společném zadávání veřejné zakázky 
akce „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
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16. Smlouva o centralizovaném zadávání 

Usnesení č. 114/1371/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Slavičín a Českou republikou – 

Ministerstvem financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO 00006947 za účelem zjednodušení budoucího 

postupu při zadávání veřejných zakázek – centralizované pořizování PC, motorových vozidel a jejich 

údržby a oprav. 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 1 (Hubíková); nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
Anotace: Nefinanční smlouva pro možnost (ne povinnost) centralizovaného zadávání veřejné zakázky 
MF ČR pro pořízení elektromobilu v rámci akce „MěÚ – obnova vozového parku“. 
 
 
 

17. Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky 

Usnesení č. 114/1372/22 
 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení Rady města č. 33/0378/19 ze dne 17. 09. 2019 

j m e n u j e  

v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s Metodickým pokynem MP/25 – Zadávání veřejných zakázek hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky v tomto složení: 

 

Členové: Náhradníci: 

Monika Hubíková Mgr. Tomáš Chmela 

Ing. Alois Studeník Ing. arch. Radim Bosák 

Ing. Ján Roman Ing. arch. Karel Humpola 

Ing. Alena Viktorinová Bc. Monika Struhařová 

Ing. Radka Hořáková  Ing. Petr Lysáček 

  
 

s účinností od 08. 03. 2022 s tím, že výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání 
obálek, a to v počtu minimálně tři členů a bude posuzovat kvalifikaci uchazečů. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


