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1. Zpráva společnosti BTH Slavičín o vyúčtování ceny a množství tepla za topnou 
sezonu 2019 

Usnesení č. 50/0552/20 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

b e r e  n a  v ě d o m í   

a) zprávu o vyúčtování ceny a množství tepla pro ÚT a TV za topnou sezonu roku 2019 
 

b) stanovisko dozorčí rady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. ke zprávě o vyúčtování ceny a 
množství tepla pro ÚT a TV za topnou sezonu roku 2019 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Zpráva společnosti BTH Slavičín o vyúčtování ceny tepla za rok 2019. 
 
 

 

2. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 50/0553/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

prodloužení nájemních smluv na byty těmto nájemcům: 
Zuzana Školníková, Slavičín 835/11 – na dobu do 28. 2. 2021 
Jiří Střihavka, Slavičín  389/9 – na dobu do 28. 2. 2021 
Irena Macková, Slavičín, Hrádek 235/11 – na dobu neurčitou 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení nájemních smluv nájemcům, kteří mají uzavřené smlouvy do konce února 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
50. schůze Rady města Slavičín konané dne 25. 02. 2020 

 
 
 

 
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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3. Žádost o souhlas s podnájmem ordinace v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 50/0554/20 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

souhlas MUDr. Evě Hrbáčové k podnájmu ordinace č. 206 a čekárny č. 207, včetně společně užívaných 
prostor v budově Polikliniky Slavičín, pro MUDr. Aleše Bartončíka, IČ 462 77 005, Pozlovice 320, za 
účelem zajištění zdravotní péče v oboru stomatologie, a to na dobu neurčitou. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Žádost MUDr. Hrbáčové o udělení souhlasu podnájmu ordinace pro MUDr. Bartončíka 
z důvodu zajištění zdravotní péče. 
 
 
 

4. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 50/0555/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 3/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je výměna kotle v DCHB čp. 108 v Nevšové.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pořízení nového kotle do DCHB v Nevšové.  
 
 
 

5. Stanovení nájemného v bytě č. 836/41 

Usnesení č. 50/0556/20 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e   

nájemné v bytě č. 836/41 ve Slavičíně na 2 884 Kč 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 6; proti 0; zdržel se 1 (Humpola); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Stanovení výše nájemného v uvolněném bytu. 
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6. Schválení textu smlouvy o nájmu nebytových prostor s ČPZP 

Usnesení č. 50/0557/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

text nabídky smlouvy o nájmu nebytových prostor s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou na 
pronájem nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení textu nájemní smlouvy s ČPZP. 
 
 
 
 

7. Udělení souhlasu s umístěním reklamních tabulí ČPZP 

Usnesení č. 50/0558/20 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

souhlas České průmyslové zdravotní pojišťovně s umístěním reklamních tabulí na budově polikliniky a 
budovách čp. 882 a čp. 883 ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Chmela); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Umístění reklamních tabulí ČPZP z důvodu přemístění kanceláře. 
 
 
 
 

 

8. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 50/0559/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 6/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace Radce Vaňkové, Divnice 120, 
763 21 Slavičín, ve výši 18 000 Kč, za účelem krytí části výdajů na pořádání akce: „Jubilejní X. ročník 
Divnické heligonky“; 
 
rozpočtové opatření č. 7/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Hrádek, 
Nádražní 113, Hrádek na Vl. Dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 62180002, ve výši 5 000 Kč, na podporu aktivit 
v oblasti životního prostředí; 
 
rozpočtové opatření č. 8/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Mgr. Aleši Ptáčkovi, K Hájenkám 
350, 763 21 Slavičín, ve výši 10 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 9/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ: 26593823, ve výši 1 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 10/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Zlín, p.o., 
Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČ: 00839281, ve výši 1 000 Kč. 
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 
 
 

 
 
 

9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín 
na rok 2020 

Usnesení č. 50/0560/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Slavičín a Radkou Vaňkovou, č. p. 120, Divnice, ve výši 18 000 Kč za účelem 
pořádání akce: „Jubilejní X. ročník Divnické heligonky“;  

 

b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Slavičín a Mysliveckým spolkem Hrádek, Nádražní 113, Slavičín, IČ 
62180002, ve výši 5 000 Kč za účelem: „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2020“. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: V souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. je radě města předkládáno ke schválení 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv. 

 
 
 

10. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 50/0561/20 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Mgr. Alešem Ptáčkem, K Hájenkám 350, Slavičín, ve výši 10 000 Kč; 
 

b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 
Zlín, IČ: 26593823, ve výši 1 000 Kč; 

 
c) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2020 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a Dětským centrem Zlín, p.o., Burešov 3675, Zlín, IČ: 00839281, ve výši 
1 000 Kč; 

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

 

Anotace: Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtové rezervy města Slavičín na rok 2020. 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html


Výpis usnesení RMS č. 50, 25. 02. 2020  5 / 7 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – školská koncepce 

Usnesení č. 50/0562/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Masarykovou univerzitou Brno, jehož 
předmětem je posunutí termínu předání díla „Zpracování strategie/koncepce rozvoje školství města 
Slavičín“, a to do 30.04.2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodloužení termínu dokončení školské koncepce z důvodu prodlev ve sběru dat 
způsobených třetí stranou. 
 

 
 

12. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 50/0563/20 
Rada města Slavičín  

a )  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 stavební práce na akci: „Slavičín – Lávky pro pěší – část 1. 
- Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ uchazeči TM 
Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477 za cenu obvyklou ve 
výši 809 180 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 
01 Vsetín, IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477 na stavební práce na akci: „Slavičín – Lávky pro pěší – část 
1. - Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“ za cenu 
obvyklou ve výši 809 180 Kč bez DPH s termínem realizace do 18. 5. 2020. 

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 stavební práce na akci: „Slavičín – Lávky pro pěší – část 2. 
- Rekonstrukce lávky na ulici Luhačovská – Cihlářská ve Slavičíně“ uchazeči TM Stav, spol. s r.o., 
Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477 za cenu obvyklou ve výši 784 780 Kč 
bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 
01 Vsetín, IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477 na stavební práce na akci: „Slavičín – Lávky pro pěší – část 
2. - Rekonstrukce lávky na ulici Luhačovská – Cihlářská ve Slavičíně“ za cenu obvyklou ve výši 784 780 
Kč bez DPH s termínem realizace do 30. 9. 2020. 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

Anotace: 
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec – nabídková cena 1 048 344,33 Kč bez 
DPH 
 
2. TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín – nabídková cena 809 180 Kč bez DPH 
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Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec – nabídková cena 1 094 778,49 Kč bez 
DPH 
 
2. TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín – nabídková cena 784 780 Kč bez DPH 
 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 

 

13. Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Nevšová - Kotas, Brno 

Usnesení č. 50/0564/20 
Rada města Slavičín  

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na pronájem pozemků parc. č. 4526, 4527 a 4528 v katastrálním území Nevšová o 
celkové výměře 3275 m2 na základě žádosti Ak. Arch. Tomáše Kotase, Brno. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Pronájem požadovaných pozemků není možný z důvodu Komplexních pozemkových úprav, 
kdy v současné době probíhá vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního a 
vodoprávního povolení a pro provádění stavby „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní 
cesta C10 v k.ú. Nevšová.“ Požadované pozemky přímo sousedí s pozemky, kterých se stavba týká. 
Dlouhodobý pronájem by mohl komplikovat další práce související s přípravou a realizací tohoto 
projektu. 
 
 

 

14. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Divnice - manželé Koneční, Divnice 

Usnesení č. 50/0565/20 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemků v katastrálním území Divnice: 
- část pozemku parc. č. 20/4 o výměře cca 20 m2, vlastníci Vlastimil a Eliška Koneční, Divnice 83, 

Slavičín, 
- za část pozemku parc.č. 18/2 o výměře cca 45 m2, vlastník město Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Jedná se o majetkové vypořádání v katastrálním území Divnice formou směny, kdy žadatelé 
část pozemku ve vlastnictví města Slavičín prokazatelně využívají a naopak část jejich pozemku je 
využívána ve veřejném zájmu.  
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15. Zřízení služebnosti v k.ú. Nevšová - Knotek, Zlín 

Usnesení č. 50/0566/20 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 8 na 
pozemku parc. č. 4338/1 v k. ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku 
parc. č. st. 31 v k. ú. Nevšová, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Petr Čechmánek 
starosta  ověřovatel 

 
 


