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Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  

 
 

 

1. Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 67/0830/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

rozpočtová opatření č. 71/2016/RMS a 1-2/2017/RMS dle přílohy č. 0914-17-P1  

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

 
 

2. Rozpis rozpočtu města Slavičín na rok 2017 

Usnesení č. 67/0831/17 

Rada města Slavičín 

b e r e   n a   v ě d o m í  

rozpis schválených ukazatelů rozpočtu města Slavičín na rok 2017 dle přílohy č. 0915-17-P1 

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

3. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru ZŠ Slavičín - Malé Pole 

Usnesení č. 67/0832/17 
Rada města Slavičín 

u d ě l u j e  

souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ Slavičín – Malé Pole ve výši 8 260 Kč od WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s, na uhrazení stravného ve školní jídelně pro žáky ze sociálně slabších rodin 

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

4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín 

Usnesení č. 67/0833/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 
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a) poskytnutí účelové dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Slavičín, Hasičská 307, Slavičín, 
IČ 65792441, ve výši 15.000,-Kč za účelem: „Nákupu sportovních dresů pro mladé hasiče“ 
 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH ČMS – Sborem 
dobrovolných hasičů Slavičín, dle přílohy č. 0913-17-P2 

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

 
 

5. Stanovení platu ředitele MěN Slavičín 

Usnesení č. 67/0834/17 
Rada města Slavičín 

s t a n o v u j e  

v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od 1. 1. 2017 plat řediteli Městské nemocnice 
Slavičín dle přílohy č. 0910-17-P1 

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

6. Výroční zpráva o poskytnutých věcných a finančních darech občanům města 

Usnesení č. 67/0835/17 
Rada města Slavičín 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
  
souhrnnou výroční zprávu o poskytnutých finančních a věcných darech občanům města za rok 2016 
dle přílohy č. 0911-17-P1 

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

7. Stanovisko k zápisu komise dopravy č. 2/2016 

Usnesení č. 67/0836/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

stanovisko k řešení dopravní problematiky, uvedené v zápise komise dopravy č. 2/2016 dle přílohy 
č. 0903-17-P2 

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

8. Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve 
věcech místních komunikací 

Usnesení č. 67/0837/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech 
místních komunikací mezi městem Slavičín a městem Luhačovice, IČ 00244165, 763 26 Luhačovice, 
nám. 28. října 543 dle přílohy č. 0904-17-P1 

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

anotace: 

Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2016 veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní správy ve 
věcech místních komunikací. Tato smlouva se z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 370/2016 Sb., 
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kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dostala do rozporu s právními 
předpisy a je nutno uzavřít dohodu o jejím ukončení.  
 

9. Partnerství v projektu pro komunitní plánování v ORP Luhačovice 

Usnesení č. 67/0838/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

Prohlášení o partnerství v projektu Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Luhačovice dle přílohy                    
č. 0924-17-P1 

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

anotace: 

Město Slavičín spoluiniciovalo vznik komunitního plánu pro ORP Luhačovice, do kterého v oblasti 
sociálních služeb spádově patří. Jelikož je současné době možnost využít k financování komunitního 
plánování výzvy č. 03_16_063 Podpora procesů plánování sociálních služeb na obecní úrovni, je 
připravován projekt Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Luhačovice. 

 

10. Vyjádření k rozvojovým záměrům  

Usnesení č. 67/0839/17 
Rada města Slavičín 

n e p o d p o r u j e 

rozvojový záměr subjektu Občanská poradna STROP Zlín, Dlouhá 2699, 760 01 Zlín na rozšíření 
odborného sociálního poradenství pro ORP Luhačovice dle přílohy č. 0925-17-P2 

p o d p o r u j e 

rozvojový záměr subjektu Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, Burešov 3675, 760 01 Zlín na 
zřízení krizového centra s celokrajskou působností dle přílohy č. 0925-17-P3  

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

anotace: 

Krajský úřad Zlínského kraje požádal obce o spoluúčast na tvorbě Sítě sociálních služeb Zlínského 
kraje 2018, která vychází z podaných rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb. Role obcí 
spočívá v tom, že pro proces hodnocení je požadováno vyjádření obce k podaným rozvojovým 
záměrům jednotlivých poskytovatelů, kteří mají záměr poskytovat danou službu na území obce nebo ji 
poskytovat pro občany dané obce jinde než na území dané obce. Obec by měla jednak posoudit 
potřebnost služby pro její obyvatele a jednak se vyjádřit k tomu, zda bude danou službu podporovat 
finančně z rozpočtu obce. 

 

11. Plán kulturních akcí na rok 2017 

Usnesení č. 67/0840/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

plán kulturních akcí na rok 2017 dle přílohy č. 0902-17-P1 

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

12. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 67/0841/17 
Rada města Slavičín 

r o z h o d l a  
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o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
„Nevšová – střed obce – část 1. Nevšová střed – úprava místní komunikace (1. etapa)“ uchazeči 
AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, 
DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 877 777,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek 
na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 na akci: „Nevšová – střed obce – 
část 1. Nevšová střed – úprava místní komunikace (1. etapa)“ dle přílohy č. 0905-17-P1 

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

anotace: 

Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 
Část 1. - celková nabídková cena – 1 073 619,- Kč bez DPH 
3. EUROVIA CS, a.s., Louky 330, 763 02 Zlín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 
Část 1. - celková nabídková cena – 960 460,- Kč bez DPH 
4. Milan Vlček, Smolina 83, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 
Část 1. - celková nabídková cena – 1 038 456,- Kč bez DPH 
6. AG STAVING, s. r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: 
CZ60749393 
Část 1. - celková nabídková cena – 877 777,- Kč bez DPH 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

 

13. Svoz odpadů na území města Slavičín 

Usnesení č. 67/0842/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

odpověď na odvolání proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., 
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 60697628, DIČ: CZ60697628 ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku na služby „Svoz odpadů na území města Slavičín – část 1 – směsný komunální 
odpad“ dle přílohy č. 0906-17-P2 

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

anotace: 

V rámci posouzení nabídek byla nabídka stěžovatele hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění 
zadávacích podmínek. Nesplnění zadávacích podmínek hodnotící komise spatřovala v neoprávněném 
zásahu do zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v rámci Přílohy č. 2 – Harmonogram svozu.  

 

14. Nabytí vodovodního a kanalizačního řadu – darovací smlouva 

Usnesení č. 67/0843/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

přijetí daru – vodovodního a kanalizačního vedení na pozemcích parc.č. 3997/38, 3997/46, 3997/47, 
3997/48, 4039/11, 4083/11, 4095/3, 4096/3, 4452/1, 4557/6, vše v k.ú. Slavičín,  

 
za podmínek darovací smlouvy dle přílohy č. 0917-17-P1 

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

anotace: 

Vlastníci vodovodu a kanalizace vybudovali tyto inženýrské sítě na pozemcích města Slavičín na 
základě smlouvy o právu provést stavbu s tím, že se zavázali, že po kolaudaci převedou tyto sítě městu.  
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15. Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce 

Usnesení č. 67/0844/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemku parc.č. 607/2 v k.ú. 
Nevšová ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E. ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, IČ 28085400, za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle 
přílohy č. 0918-17-P2 
 

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle přílohy č. 0918-17-P2 

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

16. Majetkoprávní vypořádání – Zlínský kraj 

Usnesení č. 67/0845/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e   z á m ě r  

na bezúplatný převod pozemků parc.č. 625/22, 4458/7, 4598/3 a 4601/2, vše v katastrálním území 
Slavičín, do majetku Zlínského kraje 

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

anotace: 

Město v loňském roce provedlo stavební úpravy chodníků a křižovatky v ulici K. Vystrčila ve Slavičíně 
a výstavbu chodníku v místní části Divnice. Při obou těchto akcích došlo k dotčení pozemků ve 
vlastnictví Zlínského kraje, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., na nichž 
se nacházejí silnice II. a III. třídy. Z důvodu vypořádání proto bude na Zlínský kraj zaslána žádost 
o převod pozemku parc.č. 2080/17 v k.ú. Divnice o výměře 12 m2 a nabídnuty budou pozemky 625/22, 
4458/7, 4598/3 a 4601/2 v k.ú. Slavičín o celkové výměře 13 m2.  
 

17. Žádost o pronájem nebytových prostor –  

Usnesení č. 67/0846/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru – místnosti č. 31 v objektu krytu CO na pozemku parc.č. 640/1 v k.ú. 
Slavičín , za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny za podmínek 
nájemní smlouvy dle přílohy č. 0920-17-P1 

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

18. Smlouva o vypořádání – SMS 

Usnesení č. 67/0847/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o vypořádání ve věci rekonstrukce plotu na pozemcích parc.č. 541/2 a 541/3 v k.ú. 
Slavičín se společností Služby města Slavičín, IČ 25583093, Pod Kaštany 50, Slavičín za podmínek 
dle přílohy č. 0921-17-P1 

hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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19. Smlouva o připojení k distribuční soustavě – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 67/0848/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12216628 se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle přílohy 
č. 0922-17-P1 

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

20. Odstoupení od smluv o budoucích kupních smlouvách 

Usnesení č. 67/0849/17 
Rada města Slavičín 

o d s t u p u j e 

a)  od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 29. 1. 2013 s  
  

b)  od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 1. 9. 2011 s  
 

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

anotace: 

Na základě žádostí p. Štěpančíka a Horníčka jim byl v minulých letech schválen prodej pozemků pro 
výstavbu garáží u domu čp. 576, kde vlastní byty, a byly s nimi uzavřeny smlouvy o budoucích kupních 
smlouvách. Ve smlouvách byly stanoveny podmínky pro prodej, které žádný z budoucích kupujících 
nesplnil – nepožádali o vydání stavebního povolení ani v dohodnuté lhůtě dvou let od uzavření smlouvy 
nedokončili hrubou stavbu garáže. 

 

21. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 67/0850/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů pro: 
 

 - na dobu do 31. 7. 2017 
 - na dobu do 31. 7. 2017 

 - na dobu do 28. 2. 2017 
- na dobu do 31. 7.2017 
 - na dobu neurčitou 

 - na dobu neurčitou 
- na dobu neurčitou 

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

22. Schválení uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Barošovou s.r.o. 

Usnesení č. 67/0851/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a)  dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v poliklinice s MUDr. Danielou Barošovou, Slavičín, dle 
přílohy č. 0908-17-P4 
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b)  uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s MUDr. Danielou Barošovou s.r.o., IČ 04608534, 
Krátká 292, Slavičín, na ordinaci č. 314, sesternu č. 313, vše v 3. nadzemním podlaží budovy 
polikliniky čp. 10 v k. ú. Slavičín, včetně poměrné části společných prostor, dle přílohy č. 0908-17-P5 

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

 

23. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu  

Usnesení č. 67/0852/17 
Rada města Slavičín 

n e u d ě l u j e 

souhlas k podnájmu bytu  v domě , pro 
na dobu jednoho roku 

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

..............................................                 .............................................. 

          Ing. Jaroslav Končický                            Libor Malaník      
        starosta                                            ověřovatel  
 
 
 
 
 


