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1. Dohoda o spolupráci partnerov - Na kole po rozhlednách česko-slovenského  
pohraničí 

Usnesení č. 23/0248/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika u projektu „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“ mezi městem 
Slavičín a Sdružením obcí mikroregionu Valašské Klobucko, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 
01 Valašské Klobouky a obcí Horné Srnie, se sídlem Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie, Slovenská 
republika. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Jedná se o dohodu, která podmiňuje podání projektu cyklotrasy Hrádek – Šanov do 
operačního programu Interreg V-A. 
 
 

2. Schválení pronájmu ordinace v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 23/0249/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s MUDr. Markétou Manovou, nar. 30. 5. 1987,  trvale 
bytem Hrazanská 1064, 763 26 Luhačovice,  na ordinaci č. 203 o výměře 29,15 m2, sesternu č. 202 o 
výměře 11,75 m2 ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. 
ú. Slavičín, včetně poměrné části společně užívaných prostor, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 
744,- Kč/m2/rok, s účinností od 1.8.2019 , za účelem provozování ordinace praktického lékaře. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Jedná se o prostor ordinace na poliklinice, dříve užívaný společností Medica live, s.r.o. 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
23. schůze Rady města Slavičín konané dne 11. 06. 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. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 23/0250/19 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r   

na pronájem místnosti č. 410 o výměře 18,90 m2 ve 4. nadzemním podlaží budovy polikliniky  čp. 10, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 28 v k. ú. Slavičín, včetně poměrné části společně užívaných 
prostor, na dobu do 30. 9. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Jedná se o prodloužení pronájmu nebytového prostoru současně využívané jednou 
z pojišťoven. 
 
 

4. Zadávání veřejných zakázek - revokace 

Usnesení č. 23/0251/19 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení Rady města Slavičín č. 22/0240/19 bod b) ze dne 05. 06. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Usnesení je revokováno z důvodu příliš vysoké nabídkové ceny předmětné zakázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

        starosta                       ověřovatel 
 


