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1. Problematika rušení stavebních úřadů: petice 

Usnesení č. 18/0203/19 
Rada města Slavičín  

podporuje 

Petici obcí a měst proti rušení stavebních úřadů z působnosti obcí 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Petice zpracovaná Sdružením místních samospráv je krokem pro uhájení existence 
stavebních úřadů v systému smíšeného modelu veřejné správy. Snahou RMS je podpořit další existenci 
Stavebního úřadu ve Slavičíně. 
 

 

2. Jmenování předsedy a členů Správní rady Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. 18/0204/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
jmenovat 
do funkce předsedy Správní rady Fondu rozvoje bydlení 
Miroslavu Vaclovou 
do funkce člena Správní rady Fondu rozvoje bydlení 
Miroslava Kadlece  
Ing. Aloise Studeníka 
Bc. Marii Studeníkovou 
do funkce tajemnice rady Fondu a rozvoje bydlení 
Taťánu Lysáčkovou 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Správní rada Fondu rozvoje bydlení je poradním orgánem zastupitelstva, a to v záležitostech 
podpůrných nástrojů politiky bydlení města Slavičín. 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
18. schůze Rady města Slavičín konané dne 7. 5. 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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3. Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/493, II/495: 
Hrádek na Vlárské dráze, OK“ 

Usnesení č. 18/0205/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/493, II/495: Hrádek na 
Vlárské dráze, OK“ č. SML/0332/19 mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci stavby „Silnice 
II/493, II/495: Hrádek na Vlárské dráze, OK“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Dohoda upravuje způsob realizace výstavby okružní křižovatky v Hrádku, zejména rozdělení 
na investice jdoucí za ŘSZK a vyvolané doprovodné investice hrazené z rozpočtu města Slavičín.  
 
 

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 18/0206/19 
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 služby na vypracování projektové dokumentace na akcii: 
„Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany“ uchazeči Ateliér Mur s.r.o., Komenského 
882, 763 21 Slavičín, IČ: 05608074, DIČ: CZ05608074 za cenu obvyklou ve výši 257 000,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ateliér Mur s.r.o., Komenského 882, 763 
21 Slavičín, IČ: 05608074, DIČ: CZ05608074 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci: „Revitalizace brownfieldu Slavičín – areál bývalé civilní obrany“ za cenu obvyklou ve výši 257 000,- 
Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace:  
Seznam doručených a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1.   UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 379 800,- Kč bez DPH 
 
2.   Ateliér Mur s.r.o., Komenského 882, 763 21 Slavičín – nabídková cena 257 000,- Kč bez DPH 
 

Projektová dokumentace je podmínkou pro podání projektu do datačního titulu MMR určeného na 
revitalizace brownfieldů. 
 
 

5.  Projekt: Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí 

Usnesení č. 18/0207/19 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit 
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a) předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace projektu „Na kole po 
rozhlednách česko-slovenského pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem 
města, resp. s platným plánem rozvoje kraje, 

b) zajištění realizace projektu "Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“ v souladu s 
podmínkami poskytnutí pomoci v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, 

c) zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu "Na kole po rozhlednách 
česko-slovenského pohraničí“ ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého 
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, vyčleněná částka 
na realizaci projektu je ve výši 12 600 000,- Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu 
je ve výši 1 890 000,- Kč.  

 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: RMS doporučuje ZMS podání projektu obsahující záměr dobudování klíčového úseku 
cyklotrasy Hrádek – Šanov. 

 
 
 

6. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2680 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze –

Usnesení č. 18/0208/19 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemků parc. č. 2680 a parc. č. 2579 o celkové výměře 5 m2 v k. ú. Hrádek na Vlárské 
dráze na základě žádosti
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
 

7.  Žádost o pacht části pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze – 

Usnesení č. 18/0209/19 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pacht části pozemku parc. č. 161/12 o výměře cca 280 m2  v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze na 
základě žádosti 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 

 

8. Ukončení nájemní smlouvy v hotelu Slavičan 

Usnesení č. 18/0210/19 
Rada města Slavičín  
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b e r e  n a  v ě d o m í  

výpověď Mgr. Zdeňka Rumplíka na pronájem nebytových prostor v hotelu Slavičan – buňky č. 101 a 
102. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
 

9.  Schválení uzavření dodatku č. 6/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 18/0211/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 6/2019 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 (Hubíková) 
 
 
 

10. Odkup lesních pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 18/0212/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit odkup pozemků parc.č. 2684/7 a parc. č. 2658 o celkové výměře 40.902 m2 v katastrálním 
území Slavičín od vlastníků 

za celkovou kupní cenu 267.200 Kč. 
 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Nákupem předmětných pozemků (lesy) v případě schválení ZMS dle doporučení RMS by 
došlo ke scelení pozemkové držby v místech, kde má město Slavičín další lesní pozemky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Ing. arch. Karel Humpola 

        starosta                       ověřovatel 
 


