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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 69/0754/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 39/2020/RMS – poskytnutí peněžitého daru Jarmile Gottfriedové, Luhačovská 
775, 763 21 Slavičín, ve výši 10 000 Kč za její dlouholetý přínos v oblasti předškolního vzdělávání dětí 
ve Slavičíně 

rozpočtové opatření č. 40/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace Marii Dvořákové, Divnická 182, 
Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, ve výši 4 000 Kč za účelem financování části výdajů na akci: 
„Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně“ 

rozpočtové opatření č. 41/2020/RMS – pořízení změny č. 1a Územního plánu Slavičín – příjem a 
současně výdaj finančních prostředků ve výši 151 000 Kč z důvodu realizace změny územního plánu 
vyvolané výhradní potřebou navrhovatele INSTOP DEVELOPER, s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, 
IČ: 06694276 

rozpočtové opatření č. 42/2020/RMS – opravy a údržba kulturních památek – navýšení rozpočtované 
částky o 57 000 Kč z důvodu pokrytí zvýšených výdajů v roce 2020 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, 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 
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2. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 – Marie 
Dvořáková 

Usnesení č. 69/0755/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020  
 ve výši 4 000 Kč za účelem financování části výdajů na 

akci: „Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně“  
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2020/26 mezi městem Slavičín a  

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

3. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 – 

Usnesení č. 69/0756/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2020
 ve výši 10 000 Kč za dlouhodobý přínos v oblasti předškolního vzdělávání dětí 

ve Slavičíně 
b) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a 

 
 

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

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

Usnesení č. 69/0757/20 
 

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 30.10.2020.  

 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
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5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 69/0758/20 
 

Rada města Slavičín  

a )  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. 1a 
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 125 000 Kč bez DPH. 

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. 1a 

Územního plánu Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 125 000 Kč bez DPH. 

p o d m i ň 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. 1a 
Územního plánu Slavičín“ úhradou nákladů na zpracování změny č. 1a a vyhotovení úplného znění 
územního plánu po jeho změně společností INSTOP DEVELOPER s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, 
IČ: 06694276, DIČ: CZ06694276, a to ve výši 125 000 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny č. 1a Územního plánu Slavičín“ mezi 

městem Slavičín a společností INSTOP DEVELOPER s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ: 

06694276, DIČ: CZ06694276 ve výši 125 000 Kč bez DPH. 

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 – venkovní úpravy přírodní 
zahrady DDM“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, 
DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 298 715 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: „Slavičín – 
venkovní úpravy přírodní zahrady DDM“ za cenu obvyklou 298 715 Kč bez DPH, s termínem realizace 
do 16. 11. 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 stavební práce na akci: „Nevšová střed, úprava místní 
komunikace – část III.“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 
25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 1 276 605,79 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: „Nevšová 
střed, úprava místní komunikace – část III.“ za cenu obvyklou 1 276 605,79 Kč bez DPH, s termínem 
realizace do 30. 10. 2020. 

 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká zpracování změny č. 1a Územního plánu Slavičín, úpravy 
přírodní zahrady u DDM a úprav místní komunikace ve středu obce Nevšová. 
 



Výpis usnesení RMS č. 69, 07. 09. 2020  4 / 5 

6. Dodatek č. 1 k SOD – Slavičín – Lávky pro pěší – část 2 – „Rekonstrukce lávky na 
ulici Luhačovská – Cihlářská ve Slavičíně“ 

Usnesení č. 69/0759/20 
 

Rada města Slavičín  

r o z h o d l a   

o zadání zakázky veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné 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 45 340,11 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Slavičín – Lávky pro pěší – část 2. 
- Rekonstrukce lávky na ulici Luhačovská – Cihlářská ve Slavičíně“ ze dne 13. 3. 2020 mezi městem 
Slavičín a zhotovitelem TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477, DIČ: 
CZ48399477 za cenu obvyklou ve výši 45 340,11 Kč bez DPH. 
 

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

7. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – Slavičín – cyklostezka Za Zemánky 
– Ke Snožku 

Usnesení č. 69/0760/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0582/20 mezi městem Slavičín a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 
70934860 v rámci stavby „Slavičín – cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 

8. Dohoda vlastníků vodovodů a kanalizací provozně souvisejících – VaK Zlín, a.s. 

Usnesení č. 69/0761/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Dohody vlastníků vodovodů provozně související mezi městem Slavičín a společností 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, jejímž předmětem je 
úprava vzájemných práv a povinností z důvodu zajištění kvalitního a plynulého provozování 
vodovodu v souladu s legislativou. 
 

b) uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně související mezi městem Slavičín a společností 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, jejímž předmětem je 
úprava vzájemných práv a povinností z důvodu zajištění kvalitního a plynulého provozování 
kanalizace v souladu s legislativou. 
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti ke stavbě RD Slavičín –

Usnesení č. 69/0762/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4444/3 v k. 
ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 4444/6 v k. ú. Slavičín, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
 

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

Usnesení č. 69/0763/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 9/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín 
a BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem jsou opravy objektů v majetku města.  
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
 

11. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 

Usnesení č. 69/0764/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení uzavřenou mezi městem Slavičín a VUS 
ONDRÁŠ, jejíž předmětem je provedení celosouborového vystoupení na akci „Ondrášovské putování“ 
v rámci 20. výročí založení Charity Slavičín dne 17.09.2020 ve Slavičíně. 
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička, Tománková) 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


