
Výpis usnesení RMS č. 122, 07. 06. 2022  1 / 5 

 

Rada města Slavičín 

 

1. Statut Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. 122/1477/22 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit Statut Fondu rozvoje bydlení č. ST/1-1/2022. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

2. Stanovení platu ředitele ZŠ Vlára 

Usnesení č. 122/1478/22 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

s účinností od 01.08.2022 plat PaedDr. Pavlu Mackovi, řediteli Základní školy Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace, v souvislosti s jeho jmenováním do funkce ředitele. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

3. Smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Slavičín – Zlínský kraj 

Usnesení č. 122/1479/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1262/2022/KH mezi Zlínských krajem a městem Slavičín, 
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 72 000 Kč na 
realizaci projektu „Technické prostředky a výstroj SDH Slavičín“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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4. Volba přísedícího Okresního soudu ve Zlíně 

Usnesení č. 122/1480/22 
 
Rada města Slavičín  

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

zvolit podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů, ve znění pozdějších předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu ve Zlíně na období 
let 2022–2026 Ing. Zdeňka Charváta, Ph.D. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

5. Nominace do dozorčí rady společnosti Vodárna Zlín, a.s. 

Usnesení č. 122/1481/22 
 
Rada města Slavičín  

n a v r h u j e  

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, Zlín, PSČ 760 49, IČO 
49454561, aby do dozorčí rady společnosti Vodárna Zlín, a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 383, Louky, 
Zlín, PSČ 763 02, IČO 14237083, uvážila nominovat pana Ing. Petra Čechmánka. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

6. Participativní rozpočet – dodatek Slavex Trail 

Usnesení č. 122/1482/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Slavičín a spolkem Slavex Trail 
z.s., jehož předmětem je posunutí termínu realizace projektu „Traily Slavičín“ v rámci participativního 
rozpočtu do 31.07.2022. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

7. Smlouva o poskytnutí dotace – pořízení nové požární techniky – JPO V Hrádek na 
Vlárské dráze 

Usnesení č. 122/1483/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1614/2022/KH z Fondu Zlínského kraje do výše 300 000 Kč 
na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO V Hrádek 
na Vlárské dráze mezi městem Slavičín a Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 
Zlín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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8. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 122/1484/22 
 
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 stavebních prací na projekt: 
„Nevšová střed, úprava místní komunikace – část IV. (chodník, VO)“ uchazeči Služby města 
Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 1 343 588,17 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: 
„Nevšová střed, úprava místní komunikace – část IV. (chodník, VO)“ za cenu obvyklou ve výši 1 343 
588,17 Kč bez DPH. 

b )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
„Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství – obnova fasády včetně doplnění 
oplocení“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, 
IČO 60749393, DIČ CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 77 552 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností AG Staving, s.r.o., 
Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČO 60749393, DIČ CZ60749393 na akci: 
„Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství – obnova fasády včetně doplnění 
oplocení“ za cenu obvyklou ve výši 77 552 Kč bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
Anotace: 
 
a) Zadání veřejné zakázky se týká plánovaných stavebních prací v místní části Nevšová v rámci 

projektu „Nevšová střed, úprava místní komunikace – část IV“ 
 
b) Zadání veřejné zakázky se týká revitalizace prostor kotelny po vybudování REUSE centra. Jedná 

se o doplnění oplocení sběrného dvora navazujícího na budovu REUSE centra, zhutnění navážky a 
zpevnění manipulačních ploch kolem budovy REUSE centra, včetně odvodnění. 

 
 
 

9. Schválení výzvy o zahájení zadávacího řízení 

Usnesení č. 122/1485/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

znění výzvy o zahájení zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace na akci „Slavičín – venkovní 
expozice a stezka Brána Bílých Karpat“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
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10.  Smlouva o právu provést změnu stavby – ŘSZK 

Usnesení č. 122/1486/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o právu provést změnu stavby „Silnice III/4932: Lipová – Slavičín“ mezi městem 
Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70934860, K Majáku 5001, 
760 01 Zlín, jejímž předmětem je rekonstrukce části silnice III/4932 z důvodu havarijního technického 
stavu povrchu na pozemcích parc. č. 4462/4, 1026/2, 4505/6, 4506, 4503/1 a 1028/2 v k. ú. Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

11. Dodatky ke smlouvám o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací – Vodárna 
Zlín, a.s. 

Usnesení č. 122/1487/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu „Vodovodní řád Nevšová, č. 
smlouvy 252/2005 ze dne 28. 02. 2005, mezi městem Slavičín a společností Moravská vodárenská, 
a.s., IČ 61859575, za účasti společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše Bati 383, 
Louky, 763 02 Zlín, z důvodu převodu veškerých závazkových vztahů z platných provozních smluv 
na společnost Vodárna Zlín a.s. s účinností od 01. 07. 2022;  
 

b) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování ČOV a kanalizace „Čistírna odpadních 
vod a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nevšová“, č. smlouvy 2852/2013 ze dne 15. 10. 2013, 
mezi městem Slavičín a společností Moravská vodárenská, a.s., IČO 61859575, za účasti 
společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, z důvodu 
převodu veškerých závazkových vztahů z platných provozních smluv na společnost Vodárna Zlín 
a.s. s účinností od 01. 07. 2022;  

 
c) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace „IS pro RD za ul. 

Mladotická, Slavičín SO 04 Kanalizace a SO05 Vodovod“, č. smlouvy 4701/2017 ze dne 22. 06. 
2017, mezi městem Slavičín a společností Moravská vodárenská, a.s., IČO 61859575, za účasti 
společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, z důvodu 
převodu veškerých závazkových vztahů z platných provozních smluv na společnost Vodárna Zlín 
a.s. s účinností od 01. 07. 2022;  

 
d) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování kanalizace „Slavičín Hrádek na Vlárské 

dráze, v ulicích Družstevní I a Za Školou“, č. smlouvy 4417/2017 ze dne 02. 01. 2016, mezi městem 
Slavičín a společností Moravská vodárenská, a.s., IČ0 61859575, za účasti společnosti Vodárna Zlín 
a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, z důvodu převodu veškerých 
závazkových vztahů z platných provozních smluv na společnost Vodárna Zlín a.s. s účinností od 01. 
07. 2022; 

 
e) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace „Zástavba RD v ul. 

Luhačovská, Slavičín – technická infrastruktura, SO 04 kanalizace splašková, SO 05 vodovod, č. 
smlouvy 1067/2011 ze dne 21. 11. 2011, mezi městem Slavičín a společností Moravská vodárenská, 
a.s., IČO 61859575, za účasti společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše Bati 383, 
Louky, 763 02 Zlín, z důvodu převodu veškerých závazkových vztahů z platných provozních smluv 
na společnost Vodárna Zlín a.s. s účinností od 01. 07. 2022; 

 
f) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace „ZTV Pod Vrškem, 

II. etapa“, č. smlouvy 497/2005 ze dne 28. 02. 2005, mezi městem Slavičín a společností Moravská 
vodárenská, a.s., IČO 61859575, za účasti společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO 14237083, tř. Tomáše 



Výpis usnesení RMS č. 122, 07. 06. 2022  5 / 5 

Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, z důvodu převodu veškerých závazkových vztahů z platných 
provozních smluv na společnost Vodárna Zlín a.s. s účinností od 01. 07. 2022. 

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

12.  Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Divnice – ÚZSVM 

Usnesení č. 122/1488/22 
 
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/2867/2022-BZLM k pozemku parc. č. 2132/3 v k. ú. Divnice 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) 
 
 
 

13.  Směna pozemků v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 122/1489/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a) směnu pozemků v k. ú. Nevšová: 
- pozemek parc. č. 630/15 o výměře 544 m2, vlastník město Slavičín 
- za pozemek parc. č. 664/94 o výměře 586 m2; 

b) na prodej pozemku parc. č. 630/11 o výměře 536 m2 v k. ú. Nevšová. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

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

Usnesení č. 122/1490/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 7/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
společností BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce kotelen a zateplení domů 
v majetku města. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. arch. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


