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Rada města Slavičín 

 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 62/0654/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 16/2020/RMS – akce „Dětské dopravní hřiště Malé Pole“ – zařazení nové 
investiční akce do rozpočtu města v částce 130 000 Kč; 

rozpočtové opatření č. 17/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku od Regionu Bílé Karpaty 
z Evropského fondu regionálního rozvoje na spolufinancování projektu: „Probuzení historických 
zámeckých parků na obou stranách hranice“ ve výši 450 000 Kč. Celkové náklady na projekt činí 
530 000 Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 80 000 Kč bude hrazen z rozpočtové rezervy na 
dofinancování projektů v případě schválení dotace. 
 
rozpočtové opatření č. 18/2020/RMS – navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z činností 
v oblasti lesního hospodářství ve výši 2 000 000 Kč z důvodu rozsáhlejší těžby dřeva oproti původním 
předpokladům (kůrovcová kalamita); 
 

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

schválit rozpočtové opatření č. 5/2020/ZMS – zařazení nové položky do rozpočtu města z důvodu 
zaúčtování výdaje a současně přijmu daně z příjmů právnických osob za město Slavičín za rok 2019 ve 
výši 2 035 000 Kč; 

rozpočtové opatření č. 6/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 199 000 Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce; 

rozpočtové opatření č. 7/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 
150 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky požární 
ochrany kategorie JPO II. 

 
 
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 
 
 
 
 

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
62. schůze Rady města Slavičín konané dne 09. 06. 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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2. Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 
2019 

Usnesení č. 62/0655/20 
 
Rada města Slavičín  

p ř e d k l á d á  
Zastupitelstvu města Slavičín  

závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 01. 01. 2019 - 31.12.2019; 
 

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

a) schválit celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2019 „bez výhrad“; 
b) schválit řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2019 dle předložených účetních výkazů  
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
; 
 

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 62/0656/20 
 

Rada města Slavičín  

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: „Dětské dopravní hřiště Malé Pole“ uchazeči Služby 
města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 106 978 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: „Dětské 
dopravní hřiště Malé Pole“ za cenu obvyklou 106 978 Kč bez DPH s termínem realizace od 10. 06. 2020 
do 31. 07. 2020. 

 
 

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

4. Dodatek č. 1 k SOD –Stavební úpravy ve 4. NP, Poliklinika Slavičín 

Usnesení č. 62/0657/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Stavební úpravy ve 4.NP, Poliklinika 
Slavičín“ ze dne 9. 3. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411, 
Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: CZ27740498 z důvodu prodloužení doby plnění 
do 22. 07. 2020. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění do 22. 07. 2020. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany zhotovitele z důvodu 
koronavirových opatření a jejich dopadů na dodací lhůty subdodavatelů. 
 
 

5. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Oživení Horního náměstí - kiosek 

Usnesení č. 62/0658/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávky na akci: „Oživení Horního náměstí - kiosek“ ze dne 
30. 03. 2020 mezi městem Slavičín a dodavatelem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 
21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 z důvodu prodloužení doby plnění do 30. 11. 2020. 

 
 

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

 
Anotace: Předmětem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě je prodloužení doby plnění do 30. 11. 2020. 
Dodatek na prodloužení doby plnění je uzavírán na základě požadavku ze strany dodavatele z důvodu 
koronavirových opatření a jejich dopadů na dodací lhůty subdodavatelů. 
 
 
 

6. Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 a II/495 – přeložka zařízení 
distribuční soustavy 

Usnesení č. 62/0659/20 
 

Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004871 mezi městem Slavičín a 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 v rámci stavby „Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic 
II/493 a II/495“.  

 
 
 

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

 
 

7. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721126616 

Usnesení č. 62/0660/20 
 

Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 7721126616 mezi městem Slavičín a společností  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, IČ 
47116617. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pojistná smlouva bude nově obsahovat krytí pojistných událostí způsobených provozem 
motorového vozidla, které z místa ujede bez svědků (tudíž nelze využít povinné pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), popř. poškození nepojištěným vozidlem. Výše sjednané ceny pojištění zůstává 
nezměněna. 
 
 
 

8. Pacht pozemku parc. č. 2967/4 v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 62/0661/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pacht pozemku parc. č. 2967/4 v katastrálním území Slavičín o výměře 894 m2 na základě žádosti 

 
 

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

 
 

9. Žádost o výpůjčku pozemku parc. č. 632/1 v k. ú. Slavičín - Spolek  Zvonek 

Usnesení č. 62/0662/20 
 

Rada města Slavičín 
 
s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce veřejného prostranství „Zámecký park“ včetně přilehlých objektů občanské 
vybavenosti mezi městem Slavičín a Spolek Zvonek, Javorová I 396, 763 21 Slavičín, IČ 06058990 za 
účelem pořádání dobročinné akce „dycky KARPATY FEST“ ve dnech 26. - 28. 6. 2020. 

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

 
 

Anotace: Výpůjčka se uzavírá pro konání veřejné kulturní akce a sjednává se z důvodu požadavku 
města vrátit vypůjčené veřejné prostranství v řádném stavu tak, jak bylo zapůjčeno. 
 
 
 

10. Směna pozemků v k. ú. Divnice -  

Usnesení č. 62/0663/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemků v katastrálním území Divnice následovně: 
- část pozemku parc. č. 2108/11 o výměře 39 m2, vlastník město Slavičín 
- za část pozemku parc. č. 11/2 o výměře 40 m2, vlastník . 

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

 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován s cílem odstranit nesoulad ve využívání pozemků daných parcel. 
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11. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová -

Usnesení č. 62/0664/20 
 

Rada města Slavičín  

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

schválit prodej části pozemku parc. č. 4335/14 o výměře 75 m2 v katastrálním území Nevšová 
 za kupní cenu 300 Kč/m2 a za 

podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Prodejem části dojde k narovnání majetkových vztahů, kdy žadatel prokazatelně danou část 
má zaplocenou a dlouhodobě ji využívá. 
 
 

12. Zřízení služebnosti v k. ú. Divnice - E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 62/0665/20 
 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 1418/4, 1418/5, 
1414/2 a 1417/8 v k. ú. Divnice, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění distribuční 
zařízení,  a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 

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

 
 
 

13. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - 

Usnesení č. 62/0666/20 
 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 11. 2017 na pronájem pozemku parc. č. 3071/7 
o výměře 660 m2 v k. ú. Nevšová za účelem včelaření uzavřené mezi městem Slavičín a 

 a to ke dni 30. 6. 2020. 
 
 

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

 
 
Anotace: Z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy a po vzájemné domluvě obou stran RMS 
schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 
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14. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín - ZTV Malé Pole 

Usnesení č. 62/0667/20 
 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

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. 332/70 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 
88/1118/17. 

 
 

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

15. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS Hrádku 

Usnesení č. 62/0668/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem 
bytu č. 1 v Domě s chráněnými byty čp. 108 v Nevšové dohodou ke dni 30. 6. 2020 

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1.1 v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 
v Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 33,68 m2, za nájemné ve výši 1 121 Kč měsíčně mezi 
městem Slavičín a s účinností od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou 

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou čp. 231 v Hrádku 
na Vlárské dráze  o celkové výměře 32,23 m2, za nájemné ve výši 956 Kč měsíčně mezi městem 
Slavičín a  na dobu určitou jednoho roku       
 

                            s t a n o v u j e 
                                              

nájemné v bytě č. 234/1.1 na 1121 Kč měsíčně a v bytě č. 231/6 na 956 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 1.4. kalendářního roku.   
 

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

 
 
 
 

16. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín - CETIN, a.s. 

Usnesení č. 62/0669/20 
 

Rada města Slavičín  
 

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti optické infrastruktury na pozemku parc. č. 508/3 v k.ú. Slavičín, 
ve prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9, za účelem umístění telekomunikačního vedení, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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17. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 62/0670/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4083/11 v k.ú. 
Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 4083/12, 4083/13, 4083/14, 
4083/16, 4083/18 a 4083/19 v k.ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného 
usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 

 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 2 (Hubíková, Milička); nepřítomen 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 
 


