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Rada města Slavičín 

 

1. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 

Usnesení č. 111/1319/22 

 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a společností Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, 
IČO 01955144, ve výši 3 000 Kč. 

 
b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a spolkem Andělé Stromu života, p.s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, 
IČO 03632661, ve výši 5 000 Kč. 

 
c) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 

městem Slavičín a spolkem Malovaný kraj, z.s., 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, IČO 
27010511, ve výši 1 000 Kč; 

 
d) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a spolkem Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha, IČO 61383198, ve 
výši 2 000 Kč. 

 
e) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Slavičín a organizací Sociální služby Uherské Hradiště, p.o, Štěpnická 1139, 686 06 
Uherské Hradiště, IČO 00092096 - DZP Javorník, Chvalčov, ve výši 3 000 Kč. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtové rezervy Rady města Slavičín na rok 2022. 

 
 
 

2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 111/1320/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru společnosti Elim Vsetín, o.p.s., 
Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144, ve výši 3 000 Kč; 
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rozpočtové opatření č. 5/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru spolku Andělé Stromu života, p.s., 

Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661, ve výši 5 000 Kč; 
 
rozpočtová opatření č. 6/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru spolku Malovaný kraj, z.s., 17. 
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, IČO 27010511, ve výši 1 000 Kč; 
 
rozpočtová opatření č. 7/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru spolku Linka bezpečí, z.s. Ústavní 

95, 181 00 Praha 8, IČO 61383198, ve výši 2 000 Kč; 
 
rozpočtová opatření č. 8/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru organizaci Sociální služby Uherské 
Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 – DZP Javorník, Chvalčov, ve 
výši 3 000 Kč. 
 

 
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 

                                                                                                                                               
 
 

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 111/1321/22 

 

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 dodávku: „Městská knihovna – výměna 
podlahové krytiny v městské knihovně II. etapa“ uchazeči Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 14, 
763 33 Štítná nad Vláří, IČO 05793181, DIČ CZ05793181 za cenu obvyklou ve výši 101 368,30 Kč 

bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 14, 
763 33 Štítná nad Vláří, IČO 05793181, DIČ CZ05793181 na dodávku: „Městská knihovna – 
výměna podlahové krytiny v městské knihovně II. etapa“ za cenu obvyklou ve výši 101 368,30 Kč 
bez DPH s termínem realizace do 10. 03. 2022. 

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 dodávku: „ZŠ Slavičín – Vlára – výměna 
podlahové krytiny“ uchazeči Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 14, 763 33 Štítná nad Vláří, IČO 
05793181, DIČ CZ05793181 za cenu obvyklou ve výši 324 451,80 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Podlahářství Vaněk s.r.o., Jestřabí 
14, 763 33 Štítná nad Vláří, IČO 05793181, DIČ CZ05793181 na dodávku: „ZŠ Slavičín – Vlára 
– výměna podlahové krytiny“ za cenu obvyklou ve výši 324 451,80 Kč bez DPH s termínem 
realizace do 20. 02. 2022; 

2. rozpočtové opatření č. 9/2022/RMS – „ZŠ Slavičín – Vlára – výměna podlahové krytiny“ – 
zařazení nové akce do rozpočtu města v částce 490 000 Kč s tím, že krytí bude zajištěno 

přesunem finančních prostředků z položky „ZŠ Slavičín – Vlára – příprava PD a řešení prostor 
ŠD“. 
 

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 stavbu: „Rekonstrukce lesní cesty Vasilsko - 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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Kolelač“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, 

DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 1 296 988,48 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 dodávku: „Rekonstrukce lesní 
cesty Vasilsko - Kolelač“ za cenu obvyklou 1 296 988,48 Kč bez DPH, s termínem realizace do 30. 
06. 2022. 

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

a) Zadání veřejných zakázek se týká výměny podlahové krytiny v městské knihovně.  
b) Zadání veřejných zakázek se týká výměny podlahové krytiny v  ZŠ Vlára. 
c) Zadání veřejné zakázky se týká rekonstrukce lesní cesty Vasilsko – Kolelač. 
 
 
 

4.  Schválení výzvy o zahájení zadávacího řízení 

Usnesení č. 111/1322/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

znění výzvy o zahájení zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace na akci „Slavičín – 
protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
Anotace: Jedná se o schválení výzvy o zahájení zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace na 
akci „Slavičín – protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“. Rada schvaluje výzvu 
v případě, kdy to ukládají pravidla poskytnuté dotace. 
 
 

 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu, uložení odpadu na skládce Uherský Brod 

Usnesení č. 111/1323/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku pro rok 2022 ke Smlouvě o odvozu, uložení odpadu na skládce CNO Prakšická 
Uherský Brod pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání mezi městem Slavičín a společností 
RUMPOLD UHB, s.r.o., IČO 60704756, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, za účelem uplatnění 
„třídící slevy“ v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Pro možnost ukládání komunálního odpadu na skládce Prakšická Uherský Brod je nutné 
uzavřít Dodatek pro rok 2022 ke Smlouvě o odvozu a uložení odpadů, který zohledňuje meziroční růst 

cen nákladů na toto uložení.  
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6. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 111/1324/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky včetně nového 

připojení k místní komunikaci na pozemcích parc. č. 4303/2, 4303/1 a 3071/3 v  k.ú. Nevšová. 
Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 2906/5 a 2904/4 v k. ú. Nevšová, 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 
 

7. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – 

Usnesení č. 111/1325/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 10. 8. 2011 mezi městem Slavičín a  
 za účelem úpravy ročního nájemného za užívání pozemků 

parc. č. 302/13, 302/32, 302/34, 302/35, 302/116, 302/38, 302/39 a 302/63 v k. ú. Slavičín, které slouží 

k dopravní obslužnosti a provozování parkoviště, a to nově v celkové výši 18 800 Kč + DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

Anotace: Novým ujednáním mezi RMS a nájemcem se uzavírá dodatek k původní nájemní smlouvy, 
který navyšuje výši nájmu. 
 
 
 

8. Smlouvy o nájmu a poskytování služeb – Konica Minolta 

Usnesení č. 111/1326/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smluv o nájmu a poskytování služeb č. 14302628 a č. 14302629 mezi městem Slavičín a 

společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., jejímž předmětem je pronájem dvou 
multifunkčních zařízení na dobu 48 měsíců za cenu 1 780 Kč bez DPH/měsíc/1 zařízení. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 

9. Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Vlára 

Usnesení č. 111/1327/22 

 

Rada města Slavičín  
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 
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v y h l a š u j e   

konkurz na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Slavičín - Vlára, příspěvková 
organizace, s předpokládaným nástupem 01.08.2022; 

s c h v a l u j e  

znění inzerátu a jeho zveřejnění v Učitelských novinách, na portálu zkola.cz a na úřední desce 
Městského úřadu Slavičín; 

p o v ě ř u j e  

paní Mgr. Ivu Florešovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise;  

o d v o l á v á   

pana PaedDr. Petra Navrátila z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, a to ke dni 31.07.2022. Posledním dnem výkonu práce 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, je den 

31.07.2022. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

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

10. Zřízení služebnosti v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 111/1328/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky včetně 
nového připojení k místní komunikaci na pozemku parc. č. 2107 v k. ú. Divnice. Služebnost bude 

zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 18/14 v  k. ú. Divnice, úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 
 

11. Ceník na pronájem budovy čp. 25 v k. ú. Hrádek 

Usnesení č. 111/1329/22 

 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ceník za krátkodobý pronájem nebytových prostor v  budově čp. 25 na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. 
ú. Hrádek na Vlárské dráze s účinností od 1. 3. 2022; 

b) vzor nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v  budově čp. 25 na pozemku 
parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze (západní část budovy); 

p o v ě ř u j e  

předsedu Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze uzavíráním nájemních smluv na krátkodobý 
pronájem prostor v budově čp. 25 na pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze (západní 
část budovy). 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: RMS nově zavádí režim nájemného v objektu Hrádek n. Vl. dráze, č.p. 25 za účelem konání 
nekomerčních aktivit pro veřejnost.    
 
 
 

12. Zřízení služebnosti stezky v k. ú. Slavičín – AX INVEST 

Usnesení č. 111/1330/22 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti – stezky na pozemku parc. č. 4610 nově označeného podle 

geometrického plánu č. 1968-23/2021 ze dne 17. 5. 2021 jako parc. č. 4610 o výměře 1 368 m2 v k. 
ú. Slavičín ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Slavičín, za účelem přístupu na dětské 
hřiště, které je součástí tohoto pozemku, a to za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč a na dobu 
neurčitou. 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Služebnost stezky zajišťuje veřejný průchod mezi ulicí L. Výducha, hrací plochou a ul. 
Mladotická. 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 

starosta  ověřovatelka 
 


