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1. Rozpočtová opatření  

Usnesení č. 6/0058/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 66/2018/RMS – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci 
projektu „Slavičín – výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze“  
– snížení předpokládané dotace o 27 tis. Kč a současně navýšení vlastního podílu o stejnou částku 
z důvodu změny struktury financování projektu. Vlastní podíl finančních prostředků bude hrazen 
z rozpočtové rezervy na dofinancování projektů v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 67/2018/RMS – nebytové hospodářství – rekonstrukce, opravy, údržba  
– navýšení rozpočtované částky o 400 tis. Kč přesunem finančních prostředků mezi položkami v rámci 
stávajícího rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 68/2018/RMS – svoz tříděných odpadů – kontejnery a koše (od občanů) 
– navýšení rozpočtované částky o 55 tis. Kč přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy rady 
města. 
 
rozpočtové opatření č. 69/2018/RMS – vánoční výzdoba – instalace, doplnění  
– navýšení rozpočtované částky o 162 tis. Kč přesunem finančních prostředků z rozpočtové rezervy 
rady města. 
 
 

Anotace: 

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

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

2. Rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a 
odpisový plán příspěvkových organizací města Slavičín 

Usnesení č. 6/0059/18 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
6. schůze Rady města Slavičín konané dne 19. 12. 2018 

 
 

 
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.  

 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540. 

b) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 
70882134.  

c) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 
70871531.  

d) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 a odpisový plán 
příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČ: 
70983895  

e) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021  a odpisový plán 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČ: 
69652406  

f) rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021  a odpisový plán 
příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378 

 

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

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb a příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování 
služeb pro rok 2019 – Služby města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 6/0060/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb uzavřené dne 30. 12. 2015 se společností 
Služby města Slavičína, s.r.o. 

b) uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2019 se společností 
Služby města Slavičína, s.r.o. 

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

4. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

Usnesení č. 6/0061/18 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  
 
v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od 1. 1. 2019 platy ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených městem Slavičín. 

 
 

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

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 6/0062/18 
Rada města Slavičín  
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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 akcii: 
„Slavičín – cyklotrasa Hrádek - Šanov“ uchazeči Antonínu Žáčkovi, Osvobození 256, 763 21 Slavičín, 
IČ: 14654971, za cenu obvyklou ve výši 236 676,- Kč. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Antonínem Žáčkem, Osvobození 256, 763 
21 Slavičín, IČ: 14654971, na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: „Slavičín – 
cyklotrasa Hrádek - Šanov“ za cenu obvyklou ve výši 236 676,- Kč bez DPH. 
 

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

6. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721023370 

Usnesení č. 6/0063/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 7721013370 se společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, IČ 47116617. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

7. Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu – Slavičínské lesy 

Usnesení č. 6/0064/18 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

 
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitých věcí ze dne 29. 4. 2005 se společností 
Slavičínské lesy, s.r.o., se sídlem Osvobození 25, Slavičín, IČ 26962161, z důvodu navýšení ročního 
nájemného  na částku 5.500.000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

8. Schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 883 ve Slavičíně – RCK 

Usnesení č. 6/0065/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

 
1. pronájem nebytových prostor v budově čp. 883, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/12 v k.ú. 

Slavičín, a to místnosti č. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a 260 o celkové výměře 104,85 
m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 883 společností ELBOS ELEKTRO s.r.o., IČ 293 
10 776, Komenského 883, 763 21 Slavičín za nájemné 4.369,- Kč měsíčně bez DPH a paušální 
platbu ve výši 5.938,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem provozování 
administrativní a projekční činnosti, drobné výroby rozvaděčů, skladování materiálu a výrobků; 

 
2. výpůjčku nebytových prostor v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc.č.st 29/12 v k.ú. 

Slavičín, a to místností č. 261, 262, 263, 264, 265 a 266 o celkové výměře 88,65 m2  Rodinnému a 
mateřskému centru Slavičín, Z.S., IČ 228 35 091, K Hájenkám 354, 763 21 Slavičín, za úhradu 
paušální platby na dodávku energií a služeb ve výši 5.272,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 
31.12.2020, za účelem provozování činnosti rodinného a mateřského centra 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

9. Schválení uzavření dodatku 1/19 ke správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 6/0066/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, jehož předmětem je plán jmenovitých akcí pro rok 2019.   
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

10. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou 

Usnesení č. 6/0067/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájmu bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou čp. 235 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské 
dráze dohodou ke dni 31.12.2018   
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela                   Monika Hubíková 

        starosta                      ověřovatelka 
 
 


