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Rada města Slavičín 

 
 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 90/1005/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 13/2021/RMS – akce „Oživení Horního náměstí – revitalizace okolí kašny a 
kiosku“ – navýšení rozpočtované částky o 105 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních 
prací. 
 
 
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 
 
 
 

 
 
 

2. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 90/1006/21 
 

Rada města Slavičín  

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: „Oživení Horního náměstí - 
revitalizace okolí kašny a kiosku“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 
Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 425 000 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, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 na stavební práce na akci: „Oživení 
Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku“ za cenu obvyklou 425 000 Kč bez DPH, s termínem 
realizace do 31. 05. 2021. 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
90. schůze Rady města Slavičín konané dne 20. 04. 2021 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká prací spojených s revitalizací okolí kašny a kiosku na 
Horním náměstí ve Slavičíně. 
 
 
 
 

3. Dodatek č. 1 k SOD - Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan 

Usnesení č. 90/1007/21 
 
Rada města Slavičín  

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 dodatečné práce na vypracování projektové dokumentace 
na akci: „Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan“ uchazeči IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 
01 Vsetín, IČO 47667109, DIČ CZ47667109 za cenu obvyklou ve výši 163 020 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na služby na akci: „Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan“ 
ze dne 01. 12. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 01 
Vsetín, IČO 47667109, DIČ CZ47667109 za cenu obvyklou ve výši 163 020 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č.1 k SOD jsou dodatečné práce na projektové dokumentaci, které nebyly 
obsaženy v původním zadání.  
 
 
 

4. Pronájem nebytových prostor – bufet na koupališti, kiosek na náměstí 

Usnesení č. 90/1008/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Slavičín a Vojtěchem 
Chupíkem, IČO 04466870,se sídlem Dolní Lhota 38, 763 23 Dolní Lhota, za účelem pronájmu 
nebytových prostor o výměře 32 m2 v budově bez čp./če., které jsou součástí pozemku parc. č. 651 
v k. ú. Slavičín, na dobu neurčitou vždy po dobu provozování koupaliště v letní sezoně a s nájemným 
ve výši 9 700 Kč bez DPH měsíčně. K nájemnému bude připočtena platná sazba daně z přidané 
hodnoty; 
 

b) uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Slavičín a Slavičínským 
minipivovarem s. r. o., IČO 05697557, se sídlem Nad Výpustou 513, 763 21 Slavičín, za účelem 
pronájmu kiosku o rozměrech 3x10 m a terasy o rozměrech 4,5x10,6 m a 3,2x10,6 m, kdy objekt 
bude umístěn na Horním náměstí ve Slavičíně na pozemku parc. č. 4513/1 v k. ú. Slavičín, na dobu 
neurčitou, s provozní dobou min. vždy od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku v rozsahu nejméně 8 
hodin denně a s nájemným ve výši 45 000 Kč bez DPH ročně. K nájemnému bude připočtena platná 
sazba daně z přidané hodnoty. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Pronájem nebytových prostor sloužících pro občany jako místa drobného občerstvení. V obou 
případech RMS evidovala po dvou přihláškách. RMS upřednostnila po předchozím vyhodnocení všech 
posuzovaných kritérií nabídky s nejvyšší kvalitou i navrhovanou cenou.  
 
 
 

5. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Slavičín - 

Usnesení č. 90/1009/21 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 598/3 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Slavičín na základě 
žádosti  
 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 2 (Humpola, Milička); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr na prodej části pozemku navrhuje odstranit nesoulad v užívání zaplocené části 
městského pozemku na sídlišti Vlára. 
 
 
 

6. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. 90/1010/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Vyřazení poškozeného inventáře a dalších nefunkčních položek v majetku města. 
 
 
 
 

7. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v domech s pečovatelskou 
službou 

Usnesení č. 90/1011/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 2.4 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 o celkové výměře 32,39 m2 za nájemné 1671 Kč měsíčně 
na dobu určitou jednoho roku; 

b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 5 v Domě 
s pečovatelskou službou čp. 232 o celkové výměře 32,69 m2 za nájemné 1470 Kč měsíčně na dobu 
určitou jednoho roku; 



Výpis usnesení RMS č. 90, 20. 04. 2021  4 / 4 

c) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a  na pronájem bytu č. 5 
v domě čp. 390 dohodou ke dni 30. 04. 2021; 

 
a    s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 234/2.4. na 1671 Kč měsíčně a v bytě č. 232/5 na 1470 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 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 


