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1. Metodický pokyn č. MP/25-1/2019, zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 30/0342/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

metodický pokyn č. MP/25-1/2019, zadávání veřejných zakázek. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Úprava metodického pokynu spočívá v usnadnění zadávání zakázek malého rozsahu výběru 
dodavatele služeb projekčních prací, odborných studií a posudků, kdy se budou zveřejňovat zadání 
s výší předpokládané hodnoty nad 400 tisíc Kč. Navrhovanou změnou bude mít zadavatel vliv na výběr 
okruhu vyzvaných zájemců poptáním renomovaných zpracovatelů těchto vysoce odborných 
dokumentů. 
 
 
 
 

2.  Nominace ak. mal. Jaroslava Jeřábka na cenu Zlínského kraje „Pro Amicis Musae“ 

Usnesení č. 30/0343/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

nominaci ak. mal. Jaroslava Jeřábka na cenu Zlínského kraje „Pro Amicis Musae“ za jeho významný 
celoživotní přínos kultuře regionu v oblasti malířského umění s tematikou valašských reálií, zejména ve 
figurální tvorbě a za soustavnou popularizaci valašského folkloru lidovým zpěvem, hrou na fujary a 
rozmanité valašské píšťaly. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: „Pro Amicis Musae“ (Přátelům múz) je ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu. 
Ve Zlínském kraji je cena udělována na základě Pravidel schválených Radou Zlínského kraje, zpravidla 
jednomu kandidátovi, jež je vázán ke Zlínskému kraji (trvalé bydliště, místo narození, působení na území 
kraje, atp.). Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu a finančního daru. 
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Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 



Výpis usnesení RMS č. 30, 20. 08. 2019  2 / 4 

 

3.  Schválení pronájmu bytu v DPS – Anna Petríková 

Usnesení č. 30/0344/19 
Rada města Slavičín  
 

n e s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy s Annou Petríkovou na pronájem bytu č. 234/1.3 v DPS Hrádek na Vlárské 
dráze o celkové výměře 37,61 m2 za nájemné ve výši 1146 Kč měsíčně s účinností od 1.9.2019. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Manželé Petríkovi užívají jednopokojový byt v domě čp. 234, který je pro ně nedostačující. 
Město žadatelům nabídlo jiný adekvátní byt, který odmítli. Poptávaný byt město přednostně vyhradilo 
zájemcům o 24 hodinovou péči. 
 
 
 
 
 

4. Schválení uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou 

Usnesení č. 30/0345/19 
Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2.7. v Domě s pečovatelskou službou čp. 235 o 
celkové výměře 33,21 m2, za nájemné ve výši 1012 Kč měsíčně, na dobu půl roku s žadatelem 
Alžběta Jančářová 

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 201 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 o 
celkové výměře 29,63 m2, za nájemné ve výši 962 Kč měsíčně, na dobu jednoho roku s žadatelem 
v pořadí dle seznamu žadatelů 1. Vlasta Borová, 2. Zdenka Homolková 

 

s t a n o v u j e 
 

nájemné v bytě č. 235/2.7. na 1012 Kč měsíčně a v bytě č. 841/201 na 962 Kč měsíčně s tím, že 
pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace 
stanovenou ČSÚ pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze 
nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení 
nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Obsazení uvolněných bytů v domech s pečovatelskou službou v Hrádku a ve Slavičíně. 
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5. Schválení uzavření dodatku č. 9/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 30/0346/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.9/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi Městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o. dne 9.2.2012. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku je oprava kuchyňské linky v městském bytě z důvodu havárie. 
 
 
 
 
 

6. Podání vylučovací žaloby z důvodu dražby - Štěpánka Šorfová, Písek 

Usnesení č. 30/0347/19 
Rada města Slavičín  

a )  s c h v a l u j e  

podání vylučovací žaloby na pozemky parc.č. st. 459/2, 460/2, 461/2, parc.č. 2245/5, 2245/8, 2245/10, 
2245/11, 2245/12, 2245/13, 2678/3, 2678/5 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze. 
 
b) z m o c ň u j e  
 

pana Mgr. Miroslava Remeše, ev. č. ČAK 14058, advokáta se sídlem ve Valašských Kloboukách, 
Masarykovo nám. 177, PSČ 766 01, k zastupování ve věci vyloučení věcí z exekuce. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Na základě vyhlášení dražby spoluvlastnického podílu k id. 1/4 na pozemky v k. ú. Hrádek, 
které jsou zapsány v duplicitním vlastnictví pro město Slavičín, schvaluje RMS podání vylučovací žaloby 
tak, aby byla dostatečně chráněna vlastnická práva města.  
 
 
 
 
 

7.  Prodej obytného přívěsu - Marek Ház, Vlachovice 

Usnesení č. 30/0348/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a Markem Házem, Vlachovice 303, 763 24, z důvodu 
prodeje obytného přívěsu značky Bedkydsport Astra 360, SPZ  ZLA 35-22, za celkovou kupní cenu 
7.000,- Kč. 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Na základě vyhlášeného záměru o prodeji obytného přívěsu značky Beskydsport Astra 360, 
kdy nejvýhodnější nabídku podal pan Marek Ház ve výši 7.000,- je schvalována kupní smlouva. 
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8. Stanovení celkového počtu zaměstnanců 

Usnesení č. 30/0349/19 

Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, celkový počet zaměstnanců města Slavičín v městském úřadu a v organizačních složkách 
města. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 
 
 
Anotace: Úkon vyplývající z legislativy obecního zřízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela v.r.  Bc. Stanislav Milička v.r. 
starosta  ověřovatel 

 


