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Rada města Slavičín 

 

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

Usnesení č. 116/1388/22 
 
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 Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 – Domov pro seniory Nezdenice, ve výši 18 000 Kč; 
 

b) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 – Centrum bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením Uherský Brod – chráněné bydlení Slavičín, ve výši 27 000 Kč; 

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

mezi městem Slavičín a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 
760 01 Zlín, IČO 26593823, ve výši 9 000 Kč; 

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

mezi městem Slavičín a Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín – 
Louky, IČO 26986728, ve výši 3 000 Kč; 

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

mezi městem Slavičín a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, 
IČO 04024915, ve výši 2 000 Kč; 
 

f) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Slavičín a Zdravotním klaunem, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, 
IČO 26547953, ve výši 1 000 Kč; 

 
g) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. D/2022/16 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a miomove s.r.o., Nevšová 4, 763 
21 Slavičín, IČO 04437365 ve výši 15 000 Kč za účelem financování části výdajů na akci: „VI. ročník 
Slavičínský miomoveRUN 2022“. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 1 (Čechmánek); zdržel se 1 (Tománková); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Poskytnutí peněžitých darů a individuální dotace z rozpočtové rezervy Rady města Slavičín 
na rok 2022. 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
116. schůze Rady města Slavičín konané dne 05. 04. 2022 

 
 
 

 
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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2. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 116/1389/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 16/2022/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 31 Slavičín, IČO 
70871540, ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu: „Společně pro lepší školu“; 
 
rozpočtové opatření č. 17/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám Uherské 
Hradiště, příspěvkové organizací, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 – Domov 
pro seniory Nezdenice, ve výši 18 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 18/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám Uherské 
Hradiště, příspěvkové organizací, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 – Centrum 
bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod – chráněné bydlení Slavičín, ve výši      
27 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 19/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823, ve výši 9 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 20/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Středisku rané péče EDUCO Zlín, 
z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky, IČO 26986728, ve výši 3 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 21/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Potravinové bance ve Zlínském 
kraji, z.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 04024915, ve výši 2 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 22/2022/RMS – poskytnutí peněžitého daru Zdravotnímu klaunovi, o.p.s., 
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 26547953, ve výši 1 000 Kč; 
 
rozpočtové opatření č. 23/2022/RMS – poskytnutí individuální dotace miomove s.r.o., Nevšová 4, 763 
21 Slavičín, IČO 04437365 ve výši 15 000 Kč za účelem financování části výdajů na akci: „VI. ročník 
Slavičínský miomoveRUN 2022“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 1 (Čechmánek); 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 

                                                                                                                                               
 
 

3. Zpráva o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2021 

Usnesení č. 116/1390/22 
 
Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

Zprávu o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2021.   
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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4.  Žádost o umístění sídla spolku – Spolek Diaklub Slavičín 

Usnesení č. 116/1391/22 
 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s umístěním sídla spolku Spolek Diaklub Slavičín, IČO 02279070, na adrese Slavičín, Osvobození 255, 
763 21 Slavičín a se zápisem tohoto sídla do spolkového rejstříku. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 116/1392/22 
 
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 službu: „Nová výsadba na hřbitově“ uchazeči 
Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 
za cenu obvyklou ve výši 108 405 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: „Nová výsadba na 
hřbitově“ za cenu obvyklou 108 405 Kč bez DPH, s termínem realizace do 31. 05. 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 službu: „Nový mobiliář ve městě“ uchazeči 
Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 
za cenu obvyklou ve výši 165 193 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: „Nový mobiliář ve 
městě“ za cenu obvyklou 165 193 Kč bez DPH, s termínem realizace do 31. 05. 2022. 

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 provedení projekčních prací na projekt: 
„Divnice – regenerace výletiště“ uchazeči Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, 
IČO 71763384, DIČ CZ8061104601, za cenu obvyklou ve výši 190 000 bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Alena Vránová, Zastřizly 41, 768 
05 Koryčany, IČO 71763384, DIČ CZ8061104601 na provedení projekčních prací na projekt 
„Divnice – regenerace výletiště“ za cenu obvyklou ve výši 190 000 bez DPH. 

d )  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 provedení dodávky na projekt: „Sokolovna – 
vybavení a nábytek“ uchazeči SEVEZA, spol. s r.o., Huštěnovice 365, 687 03 Babice u Uherského 
Hradiště, IČO 16361539, DIČ CZ16361539, za cenu obvyklou ve výši 395 985 bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem SEVEZA, spol. s r.o., Huštěnovice 
365, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, IČO 16361539, DIČ CZ16361539 na dodávku na projekt 
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„Sokolovna – vybavení a nábytek“ za cenu obvyklou ve výši 395 985 bez DPH s termínem realizace 
do 17. 06. 2022. 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: 
a) Zadání veřejné zakázky se týká nové výsadby na hřbitově města – projekt „Nová výsadba na 

hřbitově“. Výsadba bude provedena v centrální části, a to včetně tzv. válečných hrobů.  
b) Zadání veřejné zakázky se týká doplnění mobiliáře ve městě (lavičky a odpadkové koše). 
c) Zadání veřejné zakázky se týká projekčních prací pro regeneraci výletiště v Divnicích – projekt 

„Divnice – regenerace výletiště“. 
d) Zadání veřejné zakázky se týká dodávky nového gastro vybavení na Sokolovně – projekt „Sokolovna 

– vybavení a nábytek“ a úzce souvisí s probíhající rekonstrukci Sokolovny v rámci projektu 
„Revitalizace významných veřejných budov“. Gastro vybavení umožní vznik nového “horního” bufetu 
v rozšířené podobě vč. přípravny jídel. 

 
 
 

6. Schválení výzvy o zahájení zadávacího řízení 

Usnesení č. 116/1393/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

znění výzvy o zahájení zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace na akci „Silnice II/495: Slavičín, 
Hrádek na Vlárské dráze“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o rozsáhlou investici pokračování výstavby okružní křižovatky v Hrádku – obnovou 
průtahu Hrádkem v trase ul. Nádražní.  
 
 
 

7. Plná moc pro Moravská vodárenská – ČOV Nevšová 

Usnesení č. 116/1394/22 
 
Rada města Slavičín  

z m o c ň u j e  

Moravskou vodárenskou, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc k zastupování v řízení o 
zrušení povolení k vypouštění odlehčených odpadních vod vydaného Městským úřadem Luhačovice 
pod č.j. 19269/2020/27/MaO ze dne 07. 10. 2020 pro ČOV Nevšová, která je v majetku města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

8. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín – BTH Slavičín 

Usnesení č. 116/1395/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 302/11 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Slavičín na základě žádosti BTH 
Slavičín, spol. s r.o. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Záměr na odprodej části pozemku pro výstavbu trafostanice. 
 
 
 

9. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – BTH Slavičín 

Usnesení č. 116/1396/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 302/11 v k. ú. 
Slavičín, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel VN, úplatně za 
úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

10. Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v poliklinice 

Usnesení č. 116/1397/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemcům v Poliklinice Slavičín jejichž předmětem je úprava 
podlahové plochy společně užívaných prostor v návaznosti na užívání šatny lékařů v II. NP budovy. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

11. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce s Rodinným a mateřským centrem 
Slavičín, z.s. 

Usnesení č. 116/1398/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Slavičín a Rodinným a 
mateřským centrem Slavičín, z.s. dohodou ke dni 30.04.2022; 

 
b) uzavření smlouvy na výpůjčku nebytových prostor v budově čp. 883, která je součástí pozemku 

parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, a to místnosti č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 a 266 o celkové 
výměře135,65 m2 mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z. s., IČO 228 
35 091, Komenského 883, 763 21 Slavičín, za účelem provozování rodinného a mateřského centra, 
a to na dobu určitou od 01. 05. 2022 do 31. 12. 2022, za paušální platbu na služby 11 016 Kč 
měsíčně bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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12. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 116/1399/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce bytu č. 832/21 ve Slavičíně a 
dalších objektů v majetku města. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

13. Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ 
Slavičín – Vlára 

Usnesení č. 116/1400/22 
 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Vlára, p.o. ve výši 28 500 Kč od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, IČO 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 
4, v rámci projektu „Obědy pro děti“, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 18 
ukrajinských žáků ve školním roce 2021/2022. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

14. Smlouvy o výpůjčce – Zámecký park 

Usnesení č. 116/1401/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Smlouvy o výpůjčce veřejného prostranství „Zámecký park“ včetně přilehlých objektů 
občanské vybavenosti mezi městem Slavičín a spolkem Spolek Zvonek, Nevšová 98, 763 21 
Slavičín, IČO 06058990, za účelem pořádání dobročinné akce „KARPATY FEST 2022“ ve dnech 01. 
07. 2022 – 03. 07. 2022; 

 
b) uzavření Smlouvy o výpůjčce veřejného prostranství „Zámecký park“ mezi městem Slavičín a SH 

ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Slavičín, Hasičská 307, 763 21 Slavičín, IČO 65792441, za 
účelem pořádání Okrskové soutěže v hasičském sportu dne 15. 05. 2022. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Schválení výpůjčky Zámeckého parku za účelem konání dvojice neziskových akcí. 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


