VÝPIS USNESENÍ
15. schůze Rady města Slavičín konané dne 9. 4. 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.

1. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 15/0171/19
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Alzheimercentrum Zlín z.ú., Zlosyň
160,PSČ 277 44, IČ: 03461891, ve výši 4 tis. Kč.
rozpočtové opatření č. 10/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ: 26593823, ve výši 4 tis. Kč.
rozpočtové opatření č. 11/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3,
767 01 Kroměříž, IČ: 29267609, ve výši 2 tis. Kč.

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

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

na

adrese:

2. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín na rok 2019
Usnesení č. 15/0172/19
Rada města Slavičín
schvaluje
a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Alzheimercentrum Zlín, z.ú.,
Zlosyň 160,PSČ 277 44, IČ: 03461891, ve výši 4.000,- Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy;
b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ: 26593823, ve výši 4.000,- Kč a uzavření
příslušné darovací smlouvy;
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c) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3,
767 01 Kroměříž, IČ: 29267609, ve výši 2.000,- Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Výše poskytnutých peněžitých darů se odvíjí od počtu klientů jednotlivých zařízení, kteří mají
trvalé bydliště ve Slavičíně.

3. Převzetí jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o.
Usnesení č. 15/0173/19
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
a) schválit převzetí jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o., IČ: 269 62 161, se sídlem Slavičín,
Osvobození 25, PSČ 763 21, a zrušení společnosti Slavičínské lesy s.r.o. bez likvidace;
b) schválit projekt převodu jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o. na jediného společníka město
Slavičín, podle něhož dojde k převzetí jmění této společnosti k rozhodnému dni 1. 7. 2019;
c) uložit místostarostce Monice Hubíkové, aby projekt převodu jmění podepsala a aby rozhodnutí
jediného společníka o schválení převzetí jmění učinila formou notářského podpisu.
ukládá
a) jednateli společnosti Slavičínské lesy s.r.o., IČ: 269 62 161, se sídlem Slavičín, Osvobození 25, PSČ
763 21, aby;
- uložil projekt převodu jmění do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, a
- zveřejnil oznámení o uložení projektu převodu jmění do sbírky listin v obchodním věstníku.
b) tajemníkovi MěÚ Slavičín, aby informoval osoby, které poskytují městu Slavičín veřejnou podporu,
o převodu jmění společnosti Slavičínské lesy s.r.o.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Jedná se o návrh opatření v kompetenci ZMS vedoucí ke zrušení společnosti slavičínské lesy,
s.r.o. Důvody pro její samostatnou existenci (dotační, daňové) již pominuly.

4. Přerušení provozu mateřských škol
Usnesení č. 15/0174/19
Rada města Slavičín
souhlasí
s přerušením provozu Mateřské školy Slavičín – Vlára a Mateřské školy Slavičín – Malé Pole v období
hlavních prázdnin následovně:
 Mateřská škola Slavičín – Vlára od 29. 7. 2019 do 16. 8. 2019
 Mateřská škola Slavičín – Malé Pole:
- odloučené pracoviště Hrádek na Vl. dráze od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019
- obě pracoviště od 15. 7. 2019 do 2. 8. 2019
- odloučené pracoviště Dlouhá od 5. 8. 2019 do 31. 8. 2019
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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Anotace: RMS schválila takový režim, který umožní sdílení kapacit mezi školkami v nouzových
případech. K souběžnému uzavření obou školek dojde nově pouze v 1 týdnu.

5. Zpráva o činnosti organizační složky městská knihovna Slavičín za rok 2018
Usnesení č. 15/0175/19
Rada města Slavičín
bere na vědomí
Zprávu o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2018.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Jedná se o každoročně předkládaný informativní materiál.

6. Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o spolupráci mezi městem Slavičín a Českou
zemědělskou univerzitou v Praze
Usnesení č. 15/0176/19
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Slavičín a Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, uzavřené dne 6. 1. 2017, jehož předmětem je doplnění této Smlouvy o smluvní
ustanovení týkající se zpracování osobních údajů studentů VU3V Konzultačního střediska Slavičín v
souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

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

7. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 15/0177/19
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky na akci: „Slavičín – dopravní automobil JPO II
Slavičín“ uchazeči EURO CAR Zlín s.r.o., Vizovická 4097, 760 01 Zlín, IČ: 48532967, DIČ: CZ48532967
za cenu obvyklou ve výši 1 389 625,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem EURO CAR Zlín s.r.o., Vizovická 4097,
760 01 Zlín, IČ: 48532967, DIČ: CZ48532967 na dodávky na akci: „Slavičín – dopravní automobil JPO
II Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 1 389 625,- Kč bez DPH, s termínem dodání nejpozději do 18. 10.
2019.
b) rozhodla
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: „Oprava břehu toku ul. U
Mlýna“ uchazeči Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice, IČ: 46974687, DIČ:
CZ46974687 za cenu obvyklou ve výši 160 000,- Kč bez DPH.
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schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2,
618 00 Brno - Černovice, IČ: 46974687, DIČ: CZ46974687 na stavební práce na akci: „Oprava břehu
toku ul. U Mlýna“ za cenu obvyklou ve výši 160 000,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 02. 05. 2019
do 31. 05. 2019.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: K bodu a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
EURO CAR Zlín s.r.o., Vizovická 4097, 760 01 Zlín – nabídková cena 1 389 625,- Kč bez DPH
Investice je kryta dotací MV, Zlínského kraje a rozpočtem města;
V případě bodu b) se jedná o specializované práce technikou umožňující přemísťování zeminy v korytu
vodního toku.

8. Pacht části pozemků v k. ú. Slavičín – ulice Mladotická, Hrnčířská
Usnesení č. 15/0178/19
Rada města Slavičín
schvaluje
- propachtování části pozemku parc.č. 4238/5 v katastrálním území Slavičín o výměře 160 m 2
- propachtování části pozemku parc.č. 4238/5 v katastrálním území Slavičín o výměře 120 m 2
- propachtování části pozemku parc.č. 265/9 v katastrálním území Slavičín o výměře 86 m 2
za účelem zemědělského obhospodařování na dobu neurčitou s pachtovným ve výši 12 Kč/m 2/rok.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Jedná se o smluvní pokrytí pro pozemky užívané dlouhodobě k hospodářské činnosti majiteli
sousedních rodinných domů.

9. Krátkodobý pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 15/0179/19
Rada města Slavičín
schvaluje
krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově čp. 307, která je součástí pozemku parc.č. st. 426/1
v k.ú. Slavičín, dne 27. 4. 2019 Antonínu Kvapilovi, Jablůnka 44, IČ 69591962, za nájemné ve výši 413
Kč + DPH 21% za účelem uspořádání školení řidičů dobrovolných hasičů.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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10. Pacht pozemků v k. ú. Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Divnice – ABM
Hrádek s.r.o.
Usnesení č. 15/0180/19
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
a) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Slavičín o výměře 44.052 m 2,
b) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze o výměře 19.165
m2,
c) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Divnice o výměře 110.686 m 2,
d) na pacht pozemků nebo jejich částí v katastrálním území Nevšová o výměře 80.075 m 2
za účelem zemědělského obhospodařování, na základě žádosti ABM Hrádek s.r.o., Slavičín.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Záměr je vyhlášen za účelem propachtování pozemků v majetku města k zemědělským
účelům.

11. Podpisy – smlouvy o zajištění uměleckých vystoupení
Usnesení č. 15/0181/19
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Slavičín a
1. společností KROCZEK s.r.o., IČ 06453589, na hudební vystoupení skupiny BUTY dne 8. 8.
2019 za cenu 157.300 Kč
2. Olgou Lounovou, IČ 8153072587, na hudební vystoupení zpěvačky Olgy Lounové s kapelou
dne 5. 7. 2019 za cenu 69.345 Kč.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Jde o smlouvy zajišťující umělecká vystoupení v rámci akce Slavičínské slavnosti a letní
koncert kapely Buty.

..............................................
Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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