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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 61/0643/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 13/2020/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve 
výši 360 000 Kč a současně krytí souvisejících mzdových výdajů včetně vlastního podílu nad rámec 
dotace ve výši 110 000 Kč 
 
rozpočtové opatření č.  14/2020/RMS – projekt „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý 
úřad“ – přijetí první části dotace ze státního rozpočtu ve výši 885 000 Kč za účelem realizace projektu 
zaměřeného na tvorbu strategických dokumentů a zlepšování komunikace organizace směrem 
k občanům. Doplatek vlastních prostředku ve výši 47 000 Kč bude krytý z rozpočtové rezervy určené 
na projekty v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č.  15/2020/RMS – akce „Slavičín – kvalitní zvuk pro kino“ 
 – modernizace zvukového zařízení na Sokolovně a v letním kině Zámeckého parku. Celkové výdaje ve 
výši 693 000 Kč budou kryty z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 
 

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit 

rozpočtové opatření č. 4/2020/ZMS – akce „MŠ Vlára – hygienické zařízení“ – zařazení nové investiční 
akce do rozpočtu města v částce 1 200 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; 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 
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2. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města 
Slavičín k 31. 12. 2019 

Usnesení č. 61/0644/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín Vlára, Školní 
403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 21 
Slavičín, IČ: 70871540, za rok 2019: 
 
zisk      118 542,94 Kč 
z toho: z hlavní činnosti              - 122 763,02 Kč 
             z doplňkové činnosti  241 305,96 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    118 542,94 Kč 

 
c) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín Malé Pole, 

Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134 
d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 8, 

763 21 Slavičín, IČ: 70882134, za rok 2019: 
 
zisk        54 239,41 Kč 
z toho: z hlavní činnosti     54 239,41 Kč 
             z doplňkové činnosti             0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:      39 239,41 Kč 
fond odměn:      15 000,00 Kč 

 
e) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín Malé Pole, 

Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 70871531 
f) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Dlouhá 470, 763 

21 Slavičín, IČ: 70871531, za rok 2019: 
 
zisk             373,90 Kč 
z toho: z hlavní činnosti              0,00 Kč 
             z doplňkové činnosti         373,90 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:           373,90 Kč 
fond odměn:               0,00 Kč 

 
g) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín Vlára, Nad 

Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČ: 70983895 
h) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad Ovčírnou 351, 

763 21 Slavičín, IČ: 770983895, za rok 2019: 
 
zisk         71 239,10 Kč 
z toho: z hlavní činnosti      71 239,10 Kč 
z doplňkové činnosti                           0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:       51 239,10 Kč 
fond odměn:       20.000,00 Kč 

 
i) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, 

Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČ: 69652406 
j) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 

21 Slavičín, IČ: 69652406, za rok 2019: 
 
zisk         57 395,31 Kč 
z toho: z hlavní činnosti      30 525,31 Kč 
             z doplňkové činnosti     26 870,00 Kč 
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a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:       57 395,31 Kč 
 

k) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378  

l) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 
21 Slavičín, IČ: 62181378, za rok 2019: 
 
zisk         72 114,79 Kč 
z toho: z hlavní činnosti              - 278 664,69 Kč 
             z doplňkové činnosti   350 779,48 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření:   
rezervní fond:       72 114,79 Kč 

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

3. Volba člena finančního výboru 

Usnesení č. 61/0645/20 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

zvolit do funkce člena finančního výboru Mgr. Libuši Jágrovou. 
 
 
 

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

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Usnesení č. 61/0646/20 
 

Rada města Slavičín  

v y p o v í d á  

smlouvu o poskytování služeb uzavřenou dne 16.02.2018 mezi městem Slavičín a společností MDP  
GEO, s.r.o., jejímž předmětem je zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 

r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve změní pozdějších předpisů, na služby – plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních       
údajů, uchazeči SMS-služby s.r.o., IČO 06784771, za cenu obvyklou 8 000 Kč/měsíc + DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Slavičín a společností SMS-služby s.r.o., IČO  
06784771, na služby – plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů, ato za cenu obvyklou 8 000 
Kč/měsíc + DPH na dobu od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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5. Udělení Ceny města Slavičín za rok 2019 

Usnesení č. 61/0647/20 

 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

a) upravit Statut Ceny města Slavičín  
 
b) udělit Cenu města Slavičín členům britského Královského letectva, kteří se narodili či žili ve 

Slavičíně za významný přínos k porážce nacistického Německa. 
 
 

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

 
 

6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 61/0648/20 
 

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: „Poliklinika – zateplení střechy“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 639 130 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: „Poliklinika – 
zateplení střechy“ za cenu obvyklou 639 130 Kč bez DPH, s termínem realizace od 01. 06. 2020 do 31. 
08. 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 služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství“ uchazeči OZ engineering s.r.o., 
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ: 01986007, DIČ: CZ01986007 za cenu obvyklou ve výši 131 000 Kč 
bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem OZ engineering s.r.o., Osvoboditelů 91, 
760 01 Zlín, IČ: 01986007, DIČ: CZ01986007 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci: „Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství“ za cenu obvyklou 131 000,00 
Kč bez DPH, s termínem realizace do 31. 07. 2020. 

c )  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 projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín – dopravní řešení lokality u soutoku Říky a Lukšinky“ uchazeči OZ engineering s.r.o., 
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ: 01986007, DIČ: CZ01986007 za cenu obvyklou ve výši 164 000,00 
Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem OZ engineering s.r.o., Osvoboditelů 91, 
760 01 Zlín, IČ: 01986007, DIČ: CZ01986007 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci: „Slavičín – dopravní řešení lokality u soutoku Říky a Lukšinky“ za cenu obvyklou 164 000 Kč bez 
DPH, s termínem realizace do 30. 09. 2020. 
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d )  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 projektové dokumentace na akci: 
„Slavičín: Cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 1. etapa“ uchazeči Ing. Kamil Prokůpek, 
Jetelová 677, 7613 14 Zlín - Kostelec, IČ: 72318481, DIČ: CZ6901114121 za cenu obvyklou ve výši 170 
000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová 677, 7613 14 Zlín 
Kostelec, IČ: 72318481, DIČ: CZ6901114121 na služby na vypracování projektové dokumentace na 
akci:„Slavičín: Cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 1. etapa“ za cenu obvyklou ve 
výši 170 000 Kč bez DPH s termínem plnění do 31. 08. 2020. 

 
 
 

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

7. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín - ZTV Malé Pole 

Usnesení č. 61/0649/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86, 
332/8, 332/1 a 332/83 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. 332/72 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 
 

b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86, 
332/8, 332/1 a 332/3 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. 332/71 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 

 
c) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86, 

332/8, 332/1 a 332/3 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. 332/64 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS                   
č. 88/1118/17. 

 
 
 

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

 
 

8. Majetkové vypořádání pozemků - Zlínský kraj 

Usnesení č. 61/0650/20 

 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem tř. Tomáše 
Bati 21, Zlín, do vlastnictví města Slavičín, a to : 
- v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze pozemek parc. č. 1977/67 o výměře 70 m2 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 1977/5 geometrickým plánem č. 676-95/2018; 
- v katastrálním území Nevšová pozemky parc. č. 4353/8 o výměře 14 m2, parc. č. 4353/9 o výměře  

8 m2, parc. č. 4353/10 o výměře 18 m2 a parc. č. 4353/11 o výměře 1 m2 oddělené z původního 
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pozemku parc. č. 4353/1 geometrickým plánem č. 402-98/2018 a pozemky parc. č. 4872/2 o výměře 
2 m2 a parc. č. 4872/3 o výměře 15 m2 oddělené z původního pozemku parc. č. 4872 geometrickým 
plánem č. 402-98/2018. 

 
 
 

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

 
 

9. Revokace části usnesení 

Usnesení č. 61/0651/20 
 

Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

část usnesení č. 59/0638/20 ze dne 11. 5. 2020, a to bod a), c), d)  
  
s c h v a l u j e 
 
a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na 

pronájem bytu č. 8 (2+0) v DPS čp. 230 v Hrádku na Vlárské dráze dohodou ke dni 31. 05. 2020 

b) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem 
bytu č. 11 (1+0) v DPS čp. 234 v Hrádku na Vlárské dráze dohodou ke dni 31. 05. 2020 

c) ukončení nájemní smlouvy  uzavření mezi městem Slavičín a na pronájem bytu 
č. 6 (1+0) v DPS čp. 231 v Hrádku na Vlárské dráze dohodou ke dni 31. 05. 2020 

 
 

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

 
Anotace: Revokace části usnesení ohledně ukončení nájemních smluv na byty v DPS. 
 
 
 

10. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu 

Usnesení č. 61/0652/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v domě čp. 836 ve Slavičíně na 
dobu jednoho roku, tj. do 31. 05. 2021. 

 
 

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

 
Anotace: Prodloužení nájemního vztahu  v bezbariérovém bytě o jeden rok. 
 
 
 

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

Usnesení č. 61/0653/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 7/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je úprava STA pro bytové domy v majetku města. 

 
 

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

 
 
Anotace: Úprava STA pro bytové domy v majetku města Slavičín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 
 


