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1.  Smlouvy o poskytování právních služeb 

Usnesení č. 33/0377/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Slavičín a společnosti KVB advokátní 
kancelář s.r.o., a to na dobu neurčitou za paušální odměnu ve výši 37 800 Kč/rok + DPH. 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Advokátní služby jsou sjednány za účelem odborné právní pomoci městu Slavičín. 
 
 
 
 

2.  Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky malého rozsahu 

Usnesení č. 33/0378/19 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení Rady města č. 9/0096/19 ze dne 30. 01. 2019 

j m e n u j e  

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu v tomto 
složení: 

 

Členové: Náhradníci: 

Monika Hubíková Mgr. Tomáš Chmela 

Ing. Alois Studeník Ing. arch. Radim Bosák 

Ing. Pavel Matonoha Ing. arch. Karel Humpola 

Ing. Alena Viktorinová Ing. Tomáš Hrbáček 

Ing. Radka Hořáková  Ing. Petr Lysáček 

  

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
33. schůze Rady města Slavičín konané dne 17. 09. 2019 

 
 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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s účinností od 18. 09. 2019 s tím, že výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání 
obálek. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Změna z důvodu personální změny na postu vedoucího odboru investic. 
 
 
 

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 33/0379/19 
Rada města Slavičín  
 

a) r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Vybudování chodníku na hřbitově“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 329 698,03 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Vybudování 
chodníku na hřbitově“ za cenu obvyklou 329 698,03 Kč bez DPH, s termínem realizace od 19. 09. 2019 
do 25. 10. 2019. 

b )  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 dokumentace pro územní řízení na 

akci: Slavičín – most Divnice - Závodí“ uchazeči DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo 

náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, DIČ: CZ 42767377 za cenu obvyklou 

ve výši 107 800,00 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, DIČ: CZ 42767377 na 
služby na akci: „Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Slavičín – most Divnice 
- Závodí“ za cenu obvyklou 107 800,00 Kč bez DPH, s termínem realizace od 2. 12. 2019 do 31. 3. 
2020. 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká odstranění nevyhovujícího stavu částečně amatérsky 
zpevněných ploch na hřbitově a zadání projektové dokumentace pro územní řízení pro projekt 
odstranění havarijního stavu mostu v Divnicích. 
 
 
 

4. Projekt: „V nové učebně s moderním nářadím a pomůckami“ 

Usnesení č. 33/0380/19 
Rada města Slavičín  
 
s o u h l a s í  

s podáním žádosti o dotaci a dofinancováním projektu „V nové učebně s moderním nářadím a 
pomůckami“ v rámci programu Podpora vybavení dílen v základních školách z Fondu Zlínského kraje, 
Sekce mládež a sport. 
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Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Projekt doplnění učeben ZŠ Vlára o vybavení nářadím navazuje na předchozí projekt 
modernizace. 
 
 
 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Projekty JURA 

Usnesení č. 33/0381/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a 
společností LEONTODON s.r.o., IČ 04685091, Švermova 539/5, 682 01 Vyškov - Předměstí ve věci 
změny přílohy – situace a za dodržení ochranného pásma vzrostlých dřevin vysazených na předmětném 
pozemku. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Jedná se o úpravu trasování vedení sítí v Nevšové. 
 
 
 

6. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 33/0382/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky včetně nového připojení k místní 
komunikaci na pozemku parc. č. 4370/18 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníků pozemků parc. č. 4370/29 a 4370/30 v k. ú. Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
 

7. Žádost o povolení umístění reklamy na hotelu 

Usnesení č. 33/0383/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

umístění reklamních poutačů České pojišťovny na budově hotelu Slavičan dle dodané 
fotodokumentace, a to po dobu platnosti nájemní smlouvy – nájemce Karel Ptáček, Pojišťovací poradce 
a úvěrový specialista. 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Požadavek pojišťovacího poradce na umístění reklamních poutačů a označení provozovny na 
fasádě budovy hotelu. 
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8. Schválení uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 33/0384/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Českou průmyslovou 
pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 28. 10. 2019. 

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

 
Anotace: Dodatkem je prodlouženo působení ČPZP ve stávajících prostorách. 
 

 
 

9.  Vyhlášení záměru na výpůjčku domu čp. 19 ve Slavičíně 

Usnesení č. 33/0385/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na výpůjčku domu čp. 19, který je součástí pozemku parc. č. st. 126 v k. ú. Slavičín, na dobu neurčitou. 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Záměr je vyhlášen z důvodu skončení smlouvy o výpůjčce na prostory v domě čp. 19 ve 
Slavičíně. 
 
 
 

10.  Schválení uzavření nájemní smlouvy na byt 

Usnesení č. 33/0386/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 42 v domě čp. 836 o celkové výměře 62,10 m2 s
 na dobu do 31.12.2019 za nájemné ve výši 1916,- Kč 

měsíčně 

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 836/42 na 1916 měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně 
zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem 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 1.7. kalendářního roku. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu, který užívají. 
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11.  Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 33/0387/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty těmto nájemcům: 
 

-na dobu do 30. 09. 2020 
 – na dobu do 31. 12. 2019 

– na dobu neurčitou 
 – na dobu neurčitou 

– na dobu do 31. 03. 2020 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv nájemcům, kterým uplyne nájemní vztah 30.9.2019. 
 
 
 

12.  Smlouva o výpůjčce –

Usnesení č. 33/0388/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 604/16 o výměře cca 10,5 m2 v katastrálním území 
Hrádek na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a
za účelem vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Výpůjčka je zřizována za účelem přesunutí kontejnerového hnízda pro separaci komunálního 
odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela v.r.  Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka  

 


