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1. Rozpis rozpočtu města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. 8/0082/19 
Rada města Slavičín  

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpis schválených ukazatelů rozpočtu města Slavičín na rok 2019.  
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 

2. Smlouva o poskytování právních služeb 

Usnesení č. 8/0083/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Slavičín a Mgr. Miroslavem Jančíkem, 
a to na dobu určitou do 30. 06. 2019 za paušální odměnu ve výši 15 tis. Kč/měsíc + DPH. 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 8/0084/19 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „ZUŠ – rekonstrukce 
fasády“ uchazeči Milanu Vlčkovi, Smolina 83, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: 
CZ5705052430 za cenu obvyklou ve výši 399 002,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Milanem Vlčkem, Smolina 83, 766 01 
Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 na stavební práce na akci: „ZUŠ – rekonstrukce 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
8. schůze Rady města Slavičín konané dne 22. 1. 2019 

 
 

 
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.  
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fasády“ za cenu obvyklou ve výši 399 002,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 01. 07. 2019 do 30. 
08. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

4. Projekt „Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve 
Slavičíně“ 

Usnesení č. 8/0085/19 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit 
 
a) předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 

„Most přátelství; Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ 
b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu 
s podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 

 

5. Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu 

Usnesení č. 8/0086/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Most přátelství: Zpřístupnění památkově 
chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ mezi městem Slavičín a obcí Uhrovec se sídlem SNP 86/7, 
956 41 Uhrovec, Slovenská republika. 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

6. Zřízení služebnosti ke stavbě RD Slavičín –

Usnesení č. 8/0087/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 
připojení k místní komunikaci na pozemku parc.č. 4370/18 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve 
prospěch vlastníka pozemku parc.č. 4370/20 v k.ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného RMS. 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
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7. Zřízení služebnosti kanalizační přípojky – 

Usnesení č. 8/0088/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 531 na 
pozemcích parc.č. 4453/58 a 4453/54 v k.ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků 
pozemku parc.č. st. 590 v k.ú. Slavičín, jehož součástí je stavba čp. 531, úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného RMS. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

8. Schválení pronájmu městských bytů č. 836/11 a 564/6 ve Slavičíně 

Usnesení č. 8/0089/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

1. pronájem bezbariérového bytu č. 11 v domě čp. 836 ve Slavičíně o celkové výměře 47,96 m2, za 
nájemné stanovené usnesením RMS č.116/1560/18 ze dne 23. 10. 2018, na dobu jednoho roku pro 
žadatele v pořadí 
 

2. pronájem bytu č. 6 v domě čp. 564 ve Slavičíně o celkové výměře 71,65 m2, za nájemné stanovené 
usnesením RMS č. 112/1518/18 ze dne 28. 8. 2018, na dobu jednoho roku pro žadatele v pořadí  

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

9. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 8/0090/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty pro nájemce: 
 

– na dobu do 30. 4. 2019 
 – na dobu do 30. 4. 2019 

– na dobu neurčitou 
– na dobu neurčitou 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 

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

Usnesení č. 8/0091/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi Městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce městského bytu. 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
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11. Projekt: „Společné poznání historie Slavičín – Nová Dubnica“ 

Usnesení č. 8/0092/19 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit 
 
a) předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 

„Společné poznání historie Slavičín – Nová Dubnica“ Základní školou Slavičín – Vlára, příspěvkovou 
organizací, jejímž zřizovatelem je město Slavičín 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu 
s podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Humpola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Mgr. Milena Tománková 

        starosta                      ověřovatelka 
 
 


