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Rada města Slavičín 

 
 

1. Schválení výsledku hospodaření společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. za rok 2020 

Usnesení č. 95/1083/21 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

s c h v a l u j e  

a) výsledek hospodaření společnosti BTH Slavičín, spol., s.r.o. za rok 2020 
 

výnosy:                34 598 460,82 Kč 
náklady:                32 827 974,69 Kč 
zisk:                  1 770 486,13 Kč                

 
b) rozdělení zisku:  

Sociální fond:                                  301 926,00 Kč 
Neuhrazená ztráta z minulých let:  127 682,00 Kč 

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

2. Schválení Roční odměny jednateli 

Usnesení č. 95/1084/21 
 

Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. 

s c h v a l u j e  

Roční odměnu jednateli ve výši jedné měsíční Základní odměny. 

 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Milička); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Roční odměna je odměnou nad rámec smluvně stanovených odměn. 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
95. schůze Rady města Slavičín konané dne 30. 06. 2021 

 
 
 

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



Výpis usnesení RMS č. 95, 30. 06. 2021  2 / 5 

3. Schválení výsledku hospodaření společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. za rok 
2020 

Usnesení č. 95/1085/21 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 

s c h v a l u j e  

c) výsledek hospodaření společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., se sídlem Pod Kaštany 50, 76321 
Slavičín, IČO 25583093, za rok 2020 

 
výnosy:                28 211 021,00 Kč 
náklady:                27 781 413,00 Kč 
zisk:                     429 608,00 Kč                

 
d) rozdělení zisku:  

Sociální fond:                                  301 926,00 Kč 
Neuhrazená ztráta z minulých let:  127 682,00 Kč 

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

4. Schválení Roční odměny jednateli 

Usnesení č. 95/1086/21 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. 

s c h v a l u j e  

Roční odměnu jednateli ve výši jedné měsíční Základní odměny. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Milička); nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Roční odměna je odměnou nad rámec smluvně stanovených odměn. 
 
 
 

5. Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ Slavičín – Malé Pole 

Usnesení č. 95/1087/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

čerpání rezervního fondu ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, IČO 70882134, Osvobození 
8, 763 21 Slavičín, ve výši 250 000 Kč na obnovu nábytku ve sborovně školy. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Příspěvková organizace města Slavičín ZŠ Slavičín – Malé Pole podala v souladu s čl. 6 

metodického pokynu MP/8-8/2008 žádost o schválení úpravy rozpočtu rezervního fondu za účelem krytí 
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výdajů na obnovu nábytku ve sborovně školy. Schválení čerpání fondu nemá mít vliv na výši 

schváleného provozního příspěvku od zřizovatele. 

 
 
 

6. Dohoda o ukončení licenční smlouvy nakladatelské 

Usnesení č. 95/1088/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení licenční smlouvy nakladatelské uzavřené mezi městem Slavičín a Mgr. 
Ivou Šimoníkovou, K Hájenkám 814,Slavičín,IČO 09479732 ze dne 28.10.2010. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 

 
Anotace: Smlouva je ukončena z důvodu zajištění obdobných aktivit z dotačních prostředků OP Z ve 
výši 95% způsobilých výdajů. 
 
 
 
 

7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 95/1089/21 
 
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: „Vaříme hravě, jíme zdravě – stavební 
úpravy kuchyně MŠ Nevšová“ uchazeči ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 
25323971, DIČ CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 1 351 845 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 
Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 na stavební práce na akci: „Vaříme hravě, jíme zdravě – 
stavební úpravy kuchyně MŠ Nevšová“ za cenu obvyklou ve výši 1 351 845 Kč bez DPH s termínem 
realizace od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021. 

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: „Oprava chodníku ul. Komenského 

včetně VO II. Etapa“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 

25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 1 232 530,44 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: „Oprava 
chodníku ul. Komenského včetně VO II. Etapa“ za cenu obvyklou 1 232 530,44 Kč bez DPH, s termínem 
realizace do 31. 08. 2021. 

s c h v a l u j e  
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rozpočtové opatření č. 27/2021/RMS – akce „Oprava chodníku ul. Komenského včetně VO II. Etapa“ 
– zapojení rozpočtové rezervy rady města ke krytí výdajů na akci z důvodu nárůstu cen stavebních 
materiálů ve výši 160 000 Kč. 

 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Jedná se o kompletní obnovu kuchyně MŠ Nevšová, která byla již v havarijním stavu. Investice 
je kryta dotací z PRV (MAS LZ). Obnovou chodníku v ul. Komenského se navazuje na předchozí etapu 
obnovy u pekárny Ora. Součástí investice je také výměna veřejného osvětlení. 
 
 
 
 

8. Dodatek č. 1 - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – kiosek 

Usnesení č. 95/1090/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 10. 06. 2021 mezi městem 
Slavičín a společností Slavičínský minipivovar s.r.o., IČO 05697557, se sídlem Nad Výpustou 513, 763 
21 Slavičín, za účelem úpravy nájemného za rok 2021. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Dodatkem č. 1 je upravována výše nájemného za rok 2021 z důvodu později proběhlé 
kolaudace samotného kiosku. 
 
 
 
 
 

9. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení - ELETROWIN 

Usnesení č. 95/1091/21 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o využití obecného systému odpadového hospodářství a zjištění zpětného odběru 
elektrozařízení mezi městem Slavičín a společností ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843, se sídlem 
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, za účelem úpravy podmínek a povinností v souladu s platný zněním 
Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a Zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Z důvodu rozsahu změn, které přinesl nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s 
ukončenou životností, s tím související vyšší transparentnosti a čitelnosti již uzavřené Smlouvy o 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 4. 4. 2006, předložila společnost Elektrowin novou 
Smlouvu, která zcela nahrazuje obsah původní smlouvy a je přizpůsobena novým změnám v legislativě. 
Uzavřením této smlouvy se nemění nastavený celostátní systém sběru. 
 
 
 
 

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 95/1092/21 
 
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. 332/73 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


