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Rada města Slavičín 

 

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 – 
ZUŠ Slavičín 

Usnesení č. 120/1447/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. D/2022/19 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Základní uměleckou školou 
Slavičín, příspěvkovou organizací, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, ve výši 
45 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořízení 12 ks mobilních hledišťových praktikáblů; 
 

b) rozpočtové opatření č. 25/2022/RMS – poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole 
Slavičín, příspěvkové organizací, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, ve výši 
45 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořízení 12 ks mobilních hledišťových praktikáblů. 

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

2. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města 
Slavičín k 31. 12. 2021 

Usnesení č. 120/1448/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Vlára, 
Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 70871540 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Vlára, Školní 403, 763 21 
Slavičín, IČO 70871540, za rok 2021: 
 
zisk      164 760,35 Kč 
z toho: z hlavní činnosti   255 438,45 Kč 

     z doplňkové činnosti   - 90 678,10 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    164 760,35 Kč 

 
c) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Malé Pole, 

Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 70882134 
d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8, 

763 21 Slavičín, IČO 70882134, za rok 2021: 
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zisk       23 302,63 Kč 
z toho: z hlavní činnosti    23 302,63 Kč 

     z doplňkové činnosti             0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:     23 302,63 Kč 
fond odměn:              0,00 Kč 

 
e) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín, Dlouhá 470, 

763 21 Slavičín, IČO 70871531 
f) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín, Dlouhá 470, 763 21 

Slavičín, IČO 70871531, za rok 2021: 
 
zisk      486 747,01 Kč 
z toho: z hlavní činnosti   486 747,01 Kč 

     z doplňkové činnosti              0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    436 747,01 Kč 
fond odměn:      50 000,00 Kč 

 
g) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, 

Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČO 69652406 
h) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 

21 Slavičín, IČO 69652406, za rok 2021: 
 
zisk      337 083,29 Kč 
z toho: z hlavní činnosti   337 083,29 Kč 

     z doplňkové činnosti              0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:    337 083,29 Kč 
 

i) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, 
Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČO 62181378  

j) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 
21 Slavičín, IČO 62181378, za rok 2021: 
 
zisk      2 071 933,55 Kč 
z toho: z hlavní činnosti   1 694 618,72 Kč 

     z doplňkové činnosti      377 314,83 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření:   
rezervní fond:    2 071 933,55 Kč 

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

3. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 120/1449/22 
 
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 provedení služby na projekt: „Hrádek na 
Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 a II/495 – nová výsadba středového ostrůvku“ 
uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 203 745,00 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 provedení služby na projekt: 



Výpis usnesení RMS č. 120, 10. 05. 2022  3 / 6 

„Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 a II/495 – nová výsadba středového 
ostrůvku“ za cenu obvyklou ve výši 203 745,00 Kč bez DPH. 

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 vypracování dokumentace na projekt: „Hrádek 
– revitalizace a památková obnova – oprava bytů“ uchazeči ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613 
00 Brno – Černá Pole, IČO: 26236885, DIČ: CZ26236885 za cenu obvyklou ve výši 124 400,00 Kč 
bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613 
00 Brno – Černá Pole, IČO: 26236885, DIČ: CZ26236885 na vypracování dokumentace na projekt: 
„Hrádek – revitalizace a památková obnova – oprava bytů“ za cenu obvyklou ve výši 124 400,00 Kč 
bez DPH. 

c) r o z h o d l a   

o zadání zakázky v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci: „Revitalizace veřejných 
významných budov města Slavičína, část č. 2 – ZŠ Vlára“ uchazeči STAMOS Uherské Hradiště, 
spol. s r.o., Otakarova 108, 868 01 Uherské Hradiště, IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171 za cenu 
obvyklou ve výši 828 566,68 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodatečné stavební práce na akci: „Revitalizace 
veřejných významných budov města Slavičína, část č. 2 – ZŠ Vlára“ ze dne 29. 09. 2021 uzavřené 
mezi městem Slavičín a zhotovitelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 868 
01 Uherské Hradiště, IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171 za cenu obvyklou ve výši 828 566,68 Kč 
bez DPH. 

d) r o z h o d l a   

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona                  
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
„Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 2 – ZŠ Vlára, SO Stavební 
úpravy bytu školníka, ředitelny, prostor u ředitelny, chodby 1. NP“ uchazeči STAMOS Uherské 
Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 868 01 Uherské Hradiště, IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171 
za cenu obvyklou ve výši 541 338,77 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., 
Otakarova 108, 868 01 Uherské Hradiště, IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171 na stavební práce na 
akci: „Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 2 – ZŠ Vlára, SO Stavební 
úpravy bytu školníka, ředitelny, prostor u ředitelny, chodby 1. NP“ za cenu obvyklou ve výši 
541 338,77 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 26/2022/RMS – akce „Revitalizace významných veřejných budov města 
Slavičín – 2. část: ZŠ Vlára“ – navýšení výdajů o 2 602 000 Kč z důvodu realizace dodatečných 
stavebních prací. Celkové výdaje činí 17 337 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude uhrazen z 
rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 

e) r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci: „Revitalizace veřejných 
významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna“ uchazeči ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 
763 26 Luhačovice, IČO: 25323971, DIČ: CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 207 480,07 Kč bez 
DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodatečné stavební práce na akci: „Revitalizace 
veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna“ ze dne 25. 11. 2021 mezi 
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městem Slavičín a zhotovitelem ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO: 25323971, 
DIČ: CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 207 480,07 Kč bez DPH. 

f )  r o z h o d l a   

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
„Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna, SO Stavební 
úpravy interiéru“ uchazeči ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ 
CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 538 234,58 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, 
IČO 25323971, DIČ CZ25323971 na stavební práce na akci: „Revitalizace veřejných významných 
budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna, SO Stavební úpravy interiéru“ za cenu obvyklou 
ve výši 538 234,58 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 27/2022/RMS – přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 379 
000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Revitalizace významných veřejných budov města 
Slavičín – 1. část: Sokolovna“. Celkové výdaje činí 6 153 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude 
uhrazen z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: 
a) Zadání veřejné zakázky se týká nutné výsadby středového ostrůvku nově zrekonstruované 

křižovatky s kruhovým objezdem – projekt „Hrádek na Vlárské dráze – úprava křižovatky silnic II/493 
a II/495“. 

b) Zadání veřejné zakázky se týká revitalizace prostor areálu „Zámeček – Hrádek na Vlárské dráze“ a 
souvisí s dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj ČR s cílem posílení kapacit k nouzovému 
ubytování uprchlíků z Ukrajiny. 

c) Zadání veřejné zakázky se týká dodatečného navýšení stavebních prací souvisejících s prováděnou 
rekonstrukcí elektroinstalace ve vnitřních prostorách ZŠ Vlára. 

d) Zadání veřejné zakázky se týká stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí elektroinstalace 
vnitřních prostor ZŠ Vlára a navazuje na tyto práce v daném objektu. 

e) Zadání veřejné zakázky se týká dodatečného navýšení stavebních prací souvisejících s prováděnou 
rekonstrukci vnitřních prostor Sokolovny. 

f) Zadání veřejné zakázky se týká stavebních prací souvisejících s rekonstrukci vnitřních prostor 
Sokolovny a navazuje na probíhající rekonstrukci v daném objektu. 

 
 
 

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

Usnesení č. 120/1450/22 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit prodej části pozemku parc. č. 302/11 o výměře 36 m2 v katastrálním území Slavičín společnosti 

BTH Slavičín, spol. s r.o., IČO 25321358, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, za kupní cenu            

500 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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5. Zřízení služebnosti v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze –

Usnesení č. 120/1451/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc. 
č. 1969/1, 32/1 a 1004/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze. Služebnost bude zřízena ve prospěch 
vlastníka pozemku parc. č. 869/3 v k.ú. Slavičín, 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) 
 
 
 

6. Odkup lesního pozemku v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 120/1452/22 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 

schválit odkup pozemku parc. č. 2452 o výměře 6130 m2 v katastrálním území Nevšová od 
, za kupní cenu 

110 340 Kč a za podmínky, že město Slavičín uhradí veškeré náklady spojené s odkupem pozemku. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

7. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 120/1453/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 5/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce kotelny v poliklinice.  
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

8. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v ID. II 

Usnesení č. 120/1454/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. C 2.2. v domě čp. 850 o celkové výměře 42,02 m2 mezi 
městem Slavičín a za nájemné ve výši 436 Kč měsíčně. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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9. Participativní rozpočet Zlepšujeme Slavičín 2022 

Usnesení č. 120/1455/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

v rámci participativního rozpočtu Zlepšujeme Slavičín 2021 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 13.07.2021 mezi městem Slavičín a Evou Jančekovou, Sedlářská 243, 763 21 Slavičín, 
jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Kaplička sv. Kryštofa (rozhledna)“ do 30. 06. 
2022. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


