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Rada města Slavičín 

 
 

1. Smlouva o nájmu a poskytování služeb – Konica Minolta 

Usnesení č. 72/0782/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu a poskytování služeb č. 14302376 mezi městem Slavičín a společností Konica 
Minolta Business Solutions Czech, s.r.o., jejímž předmětem je pronájem multifunkčního zařízení na dobu 
48 měsíců za cenu 3 855 Kč/měsíc bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 

 
 

Anotace: Jedná se o pronájem kopírovacího stroje umístěného v II. NP budovy radnice na další čtyřleté 
období. 
 

 

2. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 72/0783/20 
 
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: „Rekonstrukce hygienického zařízení 
Divnice čp. 30“ uchazeči AP SERVIS PLUS s.r.o., Hliníky 199, 763 31 Brumov-Bylnice IČ: 29223873, 
DIČ: CZ29223873 za cenu obvyklou ve výši 388 755,85 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AP SERVIS PLUS s.r.o., Hliníky 199, 763 
31 Brumov-Bylnice IČ: 29223873, DIČ: CZ29223873 na stavební práce na akci: „Rekonstrukce 
hygienického zařízení Divnice čp. 30“ za cenu obvyklou 388 755,85 Kč bez DPH, s termínem realizace 
od 12. 10. 2020 do 30. 11. 2020. 

 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení hospody 
v Divnicích. Celkem byly podány 2 nabídky. 
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3. Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – MŠ Vlára 

Usnesení č. 72/0784/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

svěření drobného dlouhodobého hmotného majetku – mycí stůl včetně příslušenství - do správy 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Slavičín - Vlára, IČ 70983895, Nad Ovčírnou 351, 763 21 
Slavičín. 
 
 
 

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

4. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín - Slavnet 

Usnesení č. 72/0785/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 4514/2, 4453/1, 4508/1, 4433/5, 
4511/2, 4453/38, 4507/2, 4506, 4503/1, 45/1, st. 25, st. 24, 4615, 24/1, 4505/6, st. 16/2, 1026/2, 1041/3, 
1039/2, 1041/4, 1040/2, 1039/8, 1048/10, 1039/9, 1039/3, 1048/9, 1732/1, 1049/2, 1048/12, 1048/14, 
1048/11, 1048/1, 1048/15, 1048/18, 1133/2, 1224/8, 4467/1, 1133/46, 1133/47, 1133/3 a 1028/2 v k. ú. 
Slavičín ve prospěch společnosti Slavnet Networks s.r.o., IČ 24298166, se sídlem Praha 2 - Nusle, 
Slavojova 579/9 Podolí, za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení inženýrské sítě s 
přípojkami,a to  úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 

 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 
 
 
Anotace: Společnost Slavnet hodlá realizovat stavbu podzemního telekomunikačního vedení v ul. 
Komenského a na Zahradní čtvrti. Z důvodu vedení inženýrské sítě přes pozemky města je schvalována 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného 
RMS.  
 
 
 

5. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – E.ON Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 72/0786/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 607/2 v k.ú. Nevšová, 
ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem umístění distribučního zařízení,a to úplatně za 
úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 

 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 
 
 
Anotace: Společnost E.ON hodlá umístit nové distribuční zařízení k novostavbě RD v Nevšové do 
pozemku města Slavičín. Je proto schvalována smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, a to 
úplatně za úhradu dle sazebního stanoveného RMS. 
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6. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS v Hrádku na Vlárské 
dráze 

Usnesení č. 72/0787/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1.3 v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 ve 
Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 37,61 m2, za nájemné ve výši 1146 Kč měsíčně, 
na dobu určitou jednoho roku mezi městem Slavičín a  
 
s t a n o v u j e 

nájemné v bytě č. 234/1.3 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze na 1146 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 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 
 
 
Anotace: Schválení přidělení bytu v DPS čp. 234 v Hrádku, který byl již delší dobu volný. 
 
 

7. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově RCK 

Usnesení č. 72/0788/20 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytového prostoru – místnosti č. 119 o celkové výměře 9,75 m2 v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, za nájemné ve výši 600 
Kč/m2/rok a paušální platby ve výši 290 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021. 
 
 

 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková) 
 
 
 
Anotace: Vyhlášení záměru na pronájem místnosti v bývalém RCK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 


