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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 39/0434/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  38/2019/RMS – akce „Slavičín – dopravní automobil JPO II“ 
 – přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 450 tis. Kč a z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
300 tis. Kč za účelem pořízení dopravního automobilu pro JPO II Slavičín. Celkové pořizovací náklady 
činí 1 688 tis. Kč. Doplatek vlastních prostředku bude uhrazen z rozpočtové rezervy určené na projekty 
v případě schválení dotace. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 
 

2. Zimní údržba komunikací v Nevšové 

Usnesení č. 39/0435/19 
 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Jiřím Struhařem, Nevšová 158, Slavičín, IČO 
07357010, jejímž předmětem je výkon zimních údržbových prací při zabezpečování sjízdnosti sítě 
místních komunikací v k. ú. Nevšová v období od 13.11.2019 do 31.3.2020 za cenu 520Kč/hod. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Předmětem smlouvy je inovovaný systém zimní údržby, kdy geograficky odloučená MČ 
Nevšová bude mít separátní způsob odstraňování sněhové pokrývky. 
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3.  Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 39/0436/19 

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 služby na akci: „Zpracování Změny č.1 Územního 
plánu Slavičín“ uchazeči Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28203011, 
DIČ: CZ28203011 za cenu obvyklou ve výši 350 900,- Kč. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, IČ: 28203011, DIČ: CZ28203011 na služby na akci: „Zpracování Změny č.1 
Územního plánu Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 350 900,- Kč. 

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 služby na provedení těžby vyznačeného množství 
dříví, jeho sortimentaci a vyvážení harvestorovou technologií uchazeči Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 
321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 25532642 za cenu obvyklou ve výši 320 
000,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, 
Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 25532642 na služby na provedení těžby 
vyznačeného množství dříví, jeho sortimentaci a vyvážení harvestorovou technologií za cenu obvyklou 
ve výši 320 000,- bez DPH Kč. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. Ing. arch. Jaroslav Kunetek, Sv. Čecha 513, 760 01 Zlín - Prštné – nabídková cena 835 000,- Kč 
(neplátce DPH) 
 
2. Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město – nabídková cena 290 000,- Kč bez 
DPH, 350 900,- Kč vč. DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. 
 
 
 

4. Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – MŠ Slavičín Malé Pole 

Usnesení č. 39/0437/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

svěření dlouhodobého hmotného majetku - konvektomatu - do správy příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Slavičín - Malé Pole, IČ 70871531, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Jedná se o formální akt nutný pro řádné zařazení nově nakoupeného zařízení do provozu. 
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5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – SDH Nevšová 

Usnesení č. 39/0438/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce movitého majetku – sekačky na trávu zn. Karsky mezi 
městem Slavičín a Sborem dobrovolných hasičů Nevšová, IČ 65792343, Nevšová 95, 763 21 
Slavičín; 
 

b) uzavření Dohody o užívání pojízdné sekačky mezi městem Slavičín a TJ Sokol Nevšová, z.s., IČ 
18811159, Nevšová 84, 76321 Slavičín, která řeší způsob úhrady nákladů vzniklých při užívání 
sekačky na trávu zn. Karsky. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Jde o zasmluvnění a formalizaci stávajících uživatelských práv k sekačce na trávu v Nevšové. 
 
 
 

6. Zřízení služebnosti – 

Usnesení č. 39/0439/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí - vodovodní a kanalizační přípojky včetně připojení 
nového připojení k místní komunikaci na pozemcích parc.č. 1004/33 a 1004/1 v k.ú. Hrádek na 
Vlárské dráze ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 881/6 a 881/4 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí - vodovodní a kanalizační přípojky včetně připojení 

nového připojení k místní komunikaci na pozemcích parc.č. 1004/33 a 1004/1 v k.ú. Hrádek na 
Vlárské dráze ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 881/6 a 881/5 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
 

7. Schválení uzavření dodatku č. 12/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 39/0441/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 12/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce nebytových prostor v majetku města 
Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku je úprava finančních položek ve smlouvě o správě a údržbě majetku.  
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8. Schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v domě čp. 850 ve Slavičíně 

Usnesení č. 39/0442/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.  C 3.2. v domě čp. 850 ve Slavičíně o celkové výměře 
67,69 m2 s  za nájemné 2 422,- Kč měsíčně. 
 
u d ě l u j e 
 

souhlas k podnájmu bytu č. C 3.2. v domě 850 ve Slavičíně pro 
a na dobu do 31.12.2020. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Nájemní smlouva s  je předkládána ke schválení na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 850/21 (byt č. C 3.2.). 
 
 
 

9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt 

Usnesení č. 39/0443/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy na byt uzavřené mezi městem Slavičín a  
na dobu do 30. 11. 2020. 

 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


