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Rada města Slavičín 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 106/1236/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 51/2021/RMS – projekt „Dětský klub a příměstské tábory Slavičín“  

 – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 886 000 Kč za účelem realizace projektu zaměřeného na 
zajištění služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování s  cílem usnadnit 
rodičům sladění pracovního rytmu s péčí o děti. Doplatek vlastních prostředků ve výši 50 000 Kč bude 
krytý z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 

rozpočtové opatření č. 52/2021/RMS – provoz koupaliště – navýšení rozpočtované částky o 63 000 

Kč z důvodu vyšších výdajů způsobených prodloužením sezóny městského koupaliště v  roce 2021. 

 
  
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
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. Výroční zprávy základních škol 

Usnesení č. 106/1237/21 
 

Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Vlára za školní rok 2020–2021 

- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Malé Pole za školní rok 2020–2021. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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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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3. Žádost o umístění sídla spolku 

Usnesení č. 106/1238/21 
 

Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s umístěním sídla spolku Asociace přátel GJP a SOŠ, z.s. na adrese Slavičín, Osvobození 255, 763 
21 Slavičín a se zápisem tohoto sídla do spolkového rejstříku.  
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 

 
                                                                                                                                            

4. Jmenování vedoucího odboru investic MěÚ Slavičín 

Usnesení č. 106/1239/21 
 

Rada města Slavičín  

j m e n u j e  

v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  Ing. Jána Romana do funkce 
vedoucího odboru investic Městského úřadu Slavičín, a to ode dne 03.01.2022. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
                                                                   

5. Protokol o provedení revize knihovního fondu Městské knihovny Slavičín a jejích 
poboček Hrádek a Divnice 

Usnesení č. 106/1240/21 
 

Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

Protokol o provedení revize knihovního fondu Městské knihovny Slavičín a jejích poboček Hrádek na 
Vlárské dráze a Divnice.   
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 

 
 
 
                                                                                                                      

6. Směna části pozemků v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. 106/1241/21 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit směnu části pozemků v k. ú. Slavičín spočívající: 

- v prodeji části pozemku parc. č. 4073/114 o výměře cca 30 m2, vlastník město Slavičín, v kupní 

ceně 500 Kč/m2,

- v nabytí části pozemku parc. č. 4073/115 o výměře cca 80 m2, vlastníci 

 v kupní ceně 190 Kč/m2, městem Slavičín, 
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s tím, že rozdíl v kupních cenách bude bez doplatku a město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené 

se směnou. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 

 
Anotace: Směnou pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů v souladu se skutečným stavem. 
 
 
 
                                                                                                                                            

7. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Slavičín - 

Usnesení č. 106/1242/21 
 

Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej pozemku parc. č. 4431/3 o výměře 20 m2 v katastrálním území Slavičín na základě žádosti 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 

 
 
Anotace: Záměr je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy na části pozemku se 
nachází hospodářská budova ve vlastnictví žadatele. 
 
 

 
 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci - DIMATEX CS, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 106/1243/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a společností DIMATEX CS, spol. 
s.r.o., IČO 43224245, Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, jehož předmětem je změna v počtu 
kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu a změna přílohy č. 2 smlouvy - seznam stanovišť. 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
                                                                                                                  

9. Žádost o bezúplatný převod pozemku v k.ú. Divnice - ÚZSVM 

Usnesení č. 106/1244/21 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2132/3 o výměře 5 599 m2 v k. ú. Divnice, druh 
pozemku ostatní plocha – jiná plocha, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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10. Smlouva o nájmu nemovité věci – areál pálenice v Hrádku 

Usnesení č. 106/1245/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BZL/7690/2021-BZLM, a to části pozemku parc. 
č. st. 1/1 o výměře 5 120 m2 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, mezi městem Slavičín a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, 
IČO 69797111, na dobu 8 let a za roční nájemné ve výši 112 640 Kč. 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 

11. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti 

Usnesení č. 106/1246/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721136904 mezi městem Slavičín a společností 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, 
IČO 47116617, ve věci rozšíření pojištění o Cyklostezku Slavičín – Divnice. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 

 
 
 

12. Zřízení služebnosti v k.ú. Hrádek - 

Usnesení č. 106/1247/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky včetně připojení 
k místní komunikaci na pozemku 1004/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze ve prospěch vlastníka 

pozemků parc.č. 927/2 a 928/2 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, a to úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 

 
 

13. Zřízení služebnosti v k.ú. Slavičín – EG.D, a.s. 

Usnesení č. 106/1248/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 2010/25 a 4471/4 
v k. ú. Slavičín ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti ED.G, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem zřízení kabelového venkovního vedení 
NN, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

14. Dodatek č. 6 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín 

Usnesení č. 106/1249/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín mezi městem Slavičín a 
společností Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, jehož 
předmětem je úprava výše ceny za svoz a likvidaci odpadu. 
 
 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 

15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Slavičín – ÚZSVM 

Usnesení č. 106/1250/21 
 

Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín  

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č.j. UZSVM/BZL/7498/2021-BZLM k pozemku parc. č. 35/6 v k. ú. Slavičín mezi městem 
Slavičín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 

 
 
 

16. Zřízení služebnosti v k.ú. Slavičín - UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 106/1251/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 521/3, 4073/146, 4730, 4729, 4073/160, 

4073/29, 4073/145, 4073/120, 4078/3, 4073/153, 4073/152, 4073/51, 4073/48, 4557/7, 4073/121, 
4039/11, 4452/22, 4452/10, 4452/1, 4073/147, 3854/21, 4073/138, 3854/17 a 4073/133 v k. ú. 
Slavičín ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČO 29284074, se sídlem Slavičín, Dlouhá 300, za 
účelem uložení podzemního vedení inženýrské sítě, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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17. Schválení uzavření nájemních smluv v budově čp. 882 a čp. 883 ve Slavičíně 

Usnesení č. 106/1252/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

1. uzavření nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících k  podnikání v budově čp. 882, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, a to: 
a) místností č. 110, 111, 112, 113, 114, 119 o celkové výměře 76,8 m2 umístěných v 1. 

podzemním podlaží budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a Alešem Krajíčkem, IČO 456 
86 998, Okružní 658, 763 21 Slavičín, za nájemné 3840 Kč měsíčně bez DPH a paušální 

platbu ve výši 5 809 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem prodeje a 
servisu šicích a vyšívacích strojů; 

b) místnosti č. 122 o výměře 16 m2 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 
městem Slavičín a společnosti COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., IČO 492 87 885, 
Březina 13, 506 01 Jičín, za nájemné 800 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 
1307 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování administrativní 

činnosti a skladování zboží; 
c) místností č. 211 a 212 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o celkové výměře 

27 m2 mezi městem Slavičín a společností PSP stav-CZ, s.r.o., IČO 072 22 661, Komenského 
882, 763 21 Slavičín, za nájemné 1350 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2205 
Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování administrativní 
činnosti; 

d) místnosti č. 210 o výměře 19,85 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 
městem Slavičín a Barborou Šimčíkovou, IČO 752 78 022, Květná 433, 763 21 Slavičín, za 
nájemné 993 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1621 Kč měsíčně bez DPH, na 
dobu do 31.12.2022, za účelem provozování kadeřnictví; 

e) místnosti č. 206 o výměře 12 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 
městem Slavičín a Hanou Mojžíškovou, IČO 765 75 900, Hrádecká 96, 763 21 Slavičín, za 

nájemné 600 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 980 Kč měsíčně bez DPH, na 
dobu do 31.12.2022, za účelem provozování administrativní činnosti;  

f) místnosti č.  204 o celkové výměře 28,2 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 
mezi městem Slavičín a Ivetou Havrlantovou, IČO 882 76 741, Antonína Slavíčka 1102, 763 
26 Luhačovice, za nájemné 1410 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2303 Kč 
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování manikúry a pedikúry;  

g) místností č. 203 a 202 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o celkové výměře 32 
m2 mezi městem Slavičín a společností SPC solutions, s  r.o., IČO 499 73 487, Budovatelská 
4821, 760 05 Zlín, za nájemné 3840 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2613 Kč 
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování kanceláře v  oboru ERP 
systémů; 

h) místnosti č. 216 o výměře 13,05 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 

městem Slavičín a Ing. Pavlem Matonohou, IČO 026 47 991, Horní náměstí 819, 763 21 
Slavičín, za nájemné 653 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1066 Kč měsíčně 
bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování projekční kanceláře;  

i) místnosti č. 215 o výměře 7,45 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 
městem Slavičín a Mgr. Michaelou Tkadlecovou, IČO 082 50 456, Horní náměstí 97, 763 21 
Slavičín, za nájemné 373 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 608 Kč měsíčně bez 

DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování výživového poradenství a centra 
zdravého životního stylu; 

j) místnosti č. 302 o výměře 33,10 m2 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi 
městem Slavičín a společností TSG Czech s.r.o., IČO 077 04 330, Komenského 882, 763 21 
Slavičín, za nájemné 1655 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2703 Kč měsíčně 
bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování administrativní činnosti;  

k) místnosti č. 303 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o výměře 25,40 m2 mezi 

městem Slavičín a společnosti EnergoServis Plus s.r.o., IČO 293 59 490, Komenského 882, 
763 21 Slavičín, za nájemné 1270 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2074 Kč 
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování administrativní činnosti;   

l) místnosti č. 304 o výměře 21 m2 umístěné v 2. nadzemním podlaží a místnosti č. 214 o 
výměře 5,3 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a společnosti 
SARP-TECH s.r.o., IČO 293 00 827, Komenského 882, 763 21 Slavičín, za nájemné 1209 Kč 
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měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1896 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 

31.12.2022, za účelem obchodování se zbožím a administrativní činnost;  
m) místností č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 300 (část) o celkové výměře 109,05 m2 umístěných 

v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a Krajskou pedagogicko-
psychologické poradnou a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČO 
617 16 456, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, za nájemné 5453 Kč měsíčně bez DPH a paušální 
platbu ve výši 8012 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování 

detašovaného pracoviště KPPP a ZDVPP Zlín; 
n) místnosti č.118, 120 a 121 o celkové výměře 19,55 m2 umístěných v 1. podzemním podlaží 

budovy čp. 882 mezi městem Slavičín a společnosti nallufootwear s.r.o., IČO 089 21 130, 
Javorová I 396, 763 21 Slavičín, za nájemné 713 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve 
výši 968 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem skladování zboží a 
materiálu; 

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících k podnikání umístěných v  budově bez 
čp./eč., která je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 v k. ú. Slavičín, a to místností č. 100, 101, 102, 
104 o celkové výměře 42,15 m2 mezi městem Slavičín a Zuzanou Lutonskou, IČO 055 10 759, 
Ševcovská 308, 763 21 Slavičín, za nájemné 2108 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 
2687 Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem provozování cukrářské výrobny;  

3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících k  podnikání umístěných v budově čp. 

883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v  k. ú. Slavičín, a to místnosti č. 250, 251. 252, 
253 o celkové výměře 32,4 m2 mezi městem Slavičín a Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou, IČ 476 72 234, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, za nájemné 2376 Kč 
měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 2273 Kč bez DPH, na dobu do 31.12.2022, za účelem 
provozování kanceláře zdravotní pojišťovny;  

4. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Slavičín a společností 

nallufootwear, IČO 089 21 130, Javorová I 396, Slavičín, na pronájem prostorů sloužících 
k podnikání v domě čp. 882 a čp. 883 v k. ú. Slavičín, jehož předmětem je navýšení paušální 
platby za služby. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Filáková); nepřítomen 1 (Milička) 

 
 
Anotace: Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících k podnikání 
v objektech čp. 882 a čp. 883 ve Slavičíně. 
 
 

 

18. Dodatek č. 2 k SOD – Vaříme hravě, jíme zdravě – stavební úpravy kuchyně MŠ 
Nevšová 

Usnesení č. 106/1253/21 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Vaříme hravě, jíme zdravě – 
stavební úpravy kuchyně MŠ Nevšová“ ze dne 02. 7. 2021 mezi městem Slavičín a zhotovitelem 

ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971, jehož 
předmětem je snížení ceny díla o 1 500 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 

 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božena Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 


