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1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu koupaliště – Služby města Slavičína, 
s.r.o. 

Usnesení č. 21/0229/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu koupaliště uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ 25583093. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
Anotace: Dodatkem je navyšována smluvní cena dle reálně spotřebovávaného materiálu v roce 
předchozím a na základě navýšení mandatorních výdajů (zvýšení minimální mzdy). Celková částka je 
zahrnuta v rozpočtu města. 
 
 
 

2. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 – Linka bezpečí, 
z.s. 

Usnesení č. 21/0230/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 
181 02, Praha 8, IČ 61383198, ve výši 2.000,- Kč  

a                                                                                                                                                    
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a Linkou bezpečí, z.s., 
Ústavní 95, 181 02, Praha 8 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
21. schůze Rady města Slavičín konané dne 29. 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. Zřízení služebnosti – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 21/0231/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. st. 469, 623/17, 
619/4 a 598/3 v k.ú. Slavičín, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění 
distribučního zařízení, a úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného RMS.č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
 

4. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 21/0232/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemku parc.č. 1791/35 o výměře 117 m2 v katastrálním území Slavičín – vlastník město 
Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
Anotace: Na žádost občana města je vyhlášen záměr na směnu pozemku, který nemá faktický význam 
pro rozvoj města.  
 
 
 

5. Žádost o ukončení pronájmu místnosti v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 21/0233/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení pronájmu místnosti č. 215 v budově čp. 882 ve Slavičíně o výměře 7,45 m2 dohodou ke dni 
30. 6. 2019 – nájemce EnergoServisPlus s.r.o. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Předmětný nájemce si nově pronajímá prostory ve stejném objektu, které jsou větší.   
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6. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou 

Usnesení č. 21/0234/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájmu bytu č. 1.4 v Domě s pečovatelskou službou čp. 235 dohodou ke dni 31. 5. 2019 – 
nájemce
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Nájem bytu dohodou je ukončen ze sociálních a humanitárních důvodů. 
 
 
 

7. Jmenování hodnotící komise – logotyp města 

Usnesení č. 21/0235/19 
Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

 
hodnotící komisi pro posouzení grafických řešení logotypu města Slavičín a základního logomanuálu 
ve složení 
Mgr. Vít Zemčík, předseda 
MgA. Martin Dvořák, člen 
Ak. soch. Eva Kučerová, člen 
Mgr. Luděk Latinák, člen 
František Slovák, člen 
Gabriela Polomíková, člen 
Mgr. Tomáš Chmela, člen. 
a 
s c h v a l u j e  
zásady práce hodnotící komise. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
 
Anotace: Předmětem práce odborné hodnoticí komise bude vybrat jeden z pěti studentských návrhů 
logotypu města k dalšímu dopracování. 
 
 
 
 

8. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 10/0236/19 
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: „Nevšová – revitalizace – 
střed obce 3. etapa“ uchazeči Pablastav, s.r.o., Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany, IČ: 07387113, DIČ: 
CZ07387113, za cenu obvyklou ve výši 1 111 917,- Kč bez DPH. 
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s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Pablastav, s.r.o., Fr. Vlacha 690, 696 03 
Dubňany, IČ: 07387113, DIČ: CZ07387113, na stavební práce na akci: „Nevšová – revitalizace – střed 
obce 3. etapa“ za cenu obvyklou ve výši 1 111 917,-  Kč bez DPH, s termínem realizace od 10. 06. 2019 
do 23. 08. 2019. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín – nabídková cena 1 143 290,33 Kč bez DPH 
 
2. Pablastav, s.r.o., Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany – nabídková cena 1 111 917,- Kč bez DPH 
 
3. Zlínské stavby, a.s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín – nabídková cena 1 340 764,- Kč bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 21/0237/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 281/11 
v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemků parc.č. 4592/46, 4592/47, st. 
329/21 a st. 329/19 v k. ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
 

10. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Slavičín – cyklotrasa Hrádek - 
Šanov 

Usnesení č. 21/0238/19 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

a) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a Josefem 
Zemánkem, bytem Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, v rámci stavby 
„Slavičín – cyklotrasa Hrádek – Šanov“ spočívající ve vybudování cyklotrasy na pozemku parc. č. 
866/10 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze za podmínek: 

- město vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit na služebných pozemcích 
 cyklotrasu a tuto bude provozovat a udržovat 
- služebnost bude zřízena bezúplatně 
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, alespoň však po dobu 8 let 

 
b) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a Miroslavem 

Kotrabou, bytem Družstevní I 4, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, v rámci stavby „Slavičín 
– cyklotrasa Hrádek – Šanov“ spočívající ve vybudování cyklotrasy na pozemcích parc. č. 757/2 a 
757/3 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze za podmínek: 
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- vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit na služebných pozemcích 
 cyklotrasu a tuto bude provozovat a udržovat 
- služebnost bude zřízena bezúplatně 
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, alespoň však po dobu 8 let 

 
c) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o věcného břemen mezi městem Slavičín a Českými 

dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, v rámci stavby „Slavičín – 
cyklotrasa Hrádek – Šanov“ spočívající ve vybudování cyklostezky na pozemku p. č. 2583/4 v k. ú. 
Hrádek na Vlárské dráze za podmínek: 
- vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na dotčeném pozemku nebo přes něj 
vést cyklostezku, provozovat ji a udržovat 

- služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu dle ceníku Českých drah, a.s. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Milička, Tománková) 
 
 
 
Anotace: V souvislosti s přípravou cyklotrasy Hrádek – Šanov je schváleno umístění nové stavby 
v souladu s územním plánem a dalšími předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

        starosta                       ověřovatelka 
 


