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Rada města Slavičín 

 

1. Schválení výsledku hospodaření společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. za rok 2021 

Usnesení č. 124/1501/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

s c h v a l u j e  

a) výsledek hospodaření společnosti BTH Slavičín, spol. s.r.o. za rok 2021 
 

výnosy:           36 310 555,29 Kč 
náklady:           35 884 721,27 Kč 
zisk:    425 834,02 Kč 

 
b) rozdělení zisku:  

Sociální fond   204 803,00 Kč 
Neuhrazená ztráta z minulých let:  221 031,02 Kč 

 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Humpola, Milička) 
 
 
 

2. Schválení Roční odměny jednateli 

Usnesení č. 124/1502/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

s c h v a l u j e  

Roční odměnu jednateli ve výši jedné měsíční Základní odměny. 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Humpola, Milička) 
 
 
 

3.  Stanovení cenových lokalit pro dodávku tepelné energie v roce 2023 

Usnesení č. 124/1503/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. 

p r o j e d n a l a  

stanovení cenových lokalit pro dodávku teplené energie v roce 2023. 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
124. schůze Rady města Slavičín konané dne 27. 06. 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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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

4. Schválení výsledku hospodaření společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. za rok 
2021 

Usnesení č. 124/1504/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s r.o. 

s c h v a l u j e  

c) výsledek hospodaření společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., se sídlem Pod Kaštany 50, 76321 
Slavičín, IČO 25583093, za rok 2021 

 
výnosy:           35 524 163,22 Kč 
náklady:           30 905 599,87 Kč 
zisk:    618 563,35 Kč 

 
d) rozdělení zisku:  

Sociální fond:   306 731,35 Kč 
Neuhrazená ztráta z minulých let: 311 832,00 Kč 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

5. Schválení Roční odměny jednateli 

Usnesení č. 124/1505/22 
 
Rada města Slavičín v působnosti valné hromady společnosti Služby města Slavičína, s r.o. 

s c h v a l u j e  

Roční odměnu jednateli ve výši jedné měsíční Základní odměny. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

6. Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 124/1506/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 37/2022/RMS – projekt „Slavičín – cyklotrasa Hrádek – Šanov“ – přijetí 
investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 592 000 Kč za účelem kofinancování části výdajů na 
vybudování cyklotrasy Hrádek – Šanov. Doplatek vlastních prostředku ve výši 11 278 000 Kč na 
předfinancování části výdajů bude krytý z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení 
dotace. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, 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 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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7. Přijetí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy – EC–TECH a.s. 

Usnesení č. 124/1507/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

přijetí peněžitého daru ve výši 9 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Slavičín a EC-TECH 
a.s., Sychrov 1061, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 28299191. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

8. Žádost o změnu účelu programové dotace –

Usnesení č. 124/1508/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-K 42/2022/02, 
uzavřené mezi městem Slavičín a  jehož předmětem je změna účelu použití 
finančních prostředků a doby, v níž má být stanoveného účelu dosaženo. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

9. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce Festival železa 22.- 23.07.2022 

Usnesení č. 124/1509/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. 
T. Bati 21, 761 90 a městem Slavičín, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49 800 
Kč na realizaci akce „Festival železa“, která se uskuteční 22. - 23. 07. 2022. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

10.  Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku – Nadační fond Kde domov můj 

Usnesení č. 124/1510/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadačním fondem Kde domov můj, IČO 
08260567, Sokolská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 a městem Slavičín, jejímž předmětem je poskytnutí 
nadačního příspěvku z prostředků Nadace ve výši 100 000 Kč na zhotovení a instalaci bronzové busty 
významného slavičínského rodáka Karla Vystrčila ve slavičínské sokolovně. 
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

11.  Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb – UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 124/1511/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb mezi společností UnArtel s.r.o., IČO 
29284074, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 Slavičín a městem Slavičín, jejímž předmětem je poskytování 
telekomunikačních služeb – připojení objektů města Slavičín k internetové síti, a to bezúplatně a 
s účinností od 01.07.2022 na dobu 24 měsíců. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

12.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – veřejné osvětlení – snížení energetické 
náročnosti ZM0014 Dlouhá 

Usnesení č. 124/1512/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností SATTURN HOLEŠOV 
spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IČO 46900250, DIČ CZ46900250 na akci „Slavičín – veřejné 
osvětlení – snížení energetické náročnosti ZM0014 Dlouhá“, jehož předmětem je prodloužení termínu 
dokončení díla. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

13.  Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 124/1513/22 
 
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: 
„Slavičín – ul. Mezi Šenky – úprava organizace dopravy – 3. etapa“ uchazeči Služby města 
Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu 
obvyklou ve výši 3 183 961,41 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 stavebních prací na 
projekt: „Slavičín – ul. Mezi Šenky – úprava organizace dopravy – 3. etapa“ za cenu obvyklou ve výši 
3 183 961,41 Kč bez DPH. 
 
 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
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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 pro dotační akci: „Slavičín – venkovní 
expozice a stezka Brána Bílých Karpat“ uchazeči regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, 
IČO 03624625, DIČ CZ03624625 za cenu obvyklou ve výši 150 000 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 
760 01 Zlín, IČO 03624625, DIČ CZ03624625 na službu pro dotační akci: „Slavičín – venkovní 
expozice a stezka Brána Bílých Karpat“ za cenu obvyklou 150 000 Kč bez DPH. 
 
 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 

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 zpracování studie „Slavičín – rozšíření mostu 
ev.č. 493-001, vč. chodníku“ pro akci „Chodník Pod Střelnici“ uchazeči Viadesigne s.r.o., Na 
Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880, za cenu obvyklou ve výši 
105 000 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880 na zpracování studie „Slavičín – 
rozšíření mostu ev.č. 493-001, vč. chodníku“ pro akci „Chodník Pod Střelnici“ za cenu obvyklou 
ve výši 105 000 Kč bez DPH. 

 

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 

 

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 zpracování studie proveditelnosti pro akci „ZŠ 
Vlára Slavičín – půdní vestavba učeben“ uchazeči PassiveArchitecture s.r.o., Naardenská 141, 688 
01 Uherský Brod, IČO: 04533127, DIČ: CZ04533127, za cenu obvyklou ve výši 153 000 Kč bez 
DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem PassiveArchitecture s.r.o., Naardenská 
141, 688 01 Uherský Brod, IČO 04533127, DIČ CZ04533127 na zpracování studie proveditelnosti 
pro akci „ZŠ Vlára Slavičín – půdní vestavba učeben“ za cenu obvyklou ve výši 153 000 Kč 
bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
Anotace: 

 

a) Jedná se o smlouvu na realizaci plánované akce „Slavičín – ul. Mezi Šenky – úprava organizace 
dopravy – 3. etapa“ a navazuje na předchozí realizace stavebních úprav v dané lokalitě. 
  

b) Jedná se o smlouvu na práce spojené s administraci dotačního projektu „Slavičín – venkovní 
expozice a stezka Brána Bílých Karpat“. 

 
c) Jedná se o smlouvu na zpracování studie „Slavičín – rozšíření mostu ev.č. 493-001, vč. chodníku“ 

pro akci „Chodník Pod Střelnici“. 
 
d) Jedná se o smlouvu na zpracování studie proveditelnosti na akci „ZŠ Vlára Slavičín – půdní vestavba 

učeben“. 
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14.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín - oprava bytů domu čp. 87 - Hrádek 

Usnesení č. 124/1514/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Archa 66 a. s., Krkoškova 502/27, 613 
00 Brno – Černá Pole, IČO 26236885, DIČ CZ26236885 na služby na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Slavičín – oprava bytů domu čp. 87 – Hrádek“ spočívající se změnou termínu 
plnění do 31.07. 2022. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

15.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Hrádek - revitalizace a památková obnova - 
oprava bytů 

Usnesení č. 124/1515/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Archa 66 a. s., Krkoškova 502/27, 613 
00 Brno – Černá Pole, IČO 26236885, DIČ CZ26236885 na služby na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Hrádek – revitalizace a památková obnova – oprava bytů“ spočívající se změnou 
termínu plnění do 31.07. 2022. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

16.  Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – Pivečkův lesopark: 
moravsko-slovenská umělecká křižovatka 

Usnesení č. 124/1516/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů č. sml. 
CZ/FMP/11b/105 mezi Regionem Bílé Karpaty se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 
70849153 a městem Slavičín na akci „Pivečkův lesopark: moravsko-slovenská umělecká křižovatka“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

17.  Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová – 

Usnesení č. 124/1517/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 607/2 v k. ú. 
Nevšová ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. st. 241 a parc. č. 603/4 v k. ú. Nevšová, a to úplatně 
za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
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Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

18.  Vyhlášení záměrů na pronájem prostorů sloužících k podnikání 

Usnesení č. 124/1518/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 316 m2, za nájemné ve 
výši 193 560 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

b) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 86 m2, za nájemné ve 
výši 54 360 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

c) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 831, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 1248 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 32,8 m2, za nájemné 
ve výši 20 772 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

d) na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 123, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 121/1 v k.ú. a obci Slavičín, o celkové výměře v I. NP  330 m2 a ve II. NP 241 m2 za nájemné ve 
výši 209 354 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

e) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 566, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 487 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 115 m2, za nájemné ve 
výši 55 720 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

f) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 565, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 488 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 187,7 m2, za nájemné 
ve výši 115 228 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

g) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 390, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 461 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 224 m2, za nájemné ve 
výši 108 860 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

h)  na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 312, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 343/1 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 82 m2, za nájemné ve 
výši 44 540 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

i)  na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 314, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 344/1 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 82 m2, za nájemné ve 
výši 41 500 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

j)  na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 831, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 1248 v k.ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 56,74 m2, za nájemné 
ve výši 50 000 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

k)  na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 841, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 1261 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 103,98 m2, za nájemné 
ve výši 65 446 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

l)  na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 751, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 888 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 102,2 m2, za nájemné 
ve výši 63 452 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

m) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 564, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 489 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 27,88 m2, za nájemné 
ve výši 14 360 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou; 

n) na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 564, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 489 v k. ú. a obci Slavičín, o celkové výměře 54,67 m2, za nájemné 
ve výši 27 716 Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis usnesení RMS č. 124, 27. 06. 2022  8 / 8 

19.  Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 124/1519/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám mezi městem Slavičín a vybranými nájemci bytů, jejichž 
předmětem je prodloužení doby trvání nájmu.  
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 
 

20.  Schválení uzavření nájemní smlouvy v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 124/1520/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností ENERGOT s.r.o., IČO 093 62 363, 
Šanov 8, na pronájem místností č. 211 a 212 v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 
29/1 v k. ú. Slavičín, a to na dobu určitou do 31.12.2022, za nájemné 1350 Kč měsíčně bez DPH a 
paušální platbu za služby 2205 Kč měsíčně bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

21.  Žádost o souhlas s montáží klimatizační jednotky v nebytovém prostoru 

Usnesení č. 124/1521/22 
 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

Zuzaně Lutonské souhlas k umístění klimatizační jednotky v domě čp. 882 ve Slavičíně za těchto 
podmínek: 
- nájemkyně je povinna klimatizační jednotku pořídit na vlastní náklad a vlastním nákladem ji udržovat 

v takovém stavu, aby neohrozila stav domu čp. 882 ani majetek a zdraví třetích osob; 
- v případě skončení nájemního vztahu je nájemkyně povinna na vlastní náklad odstranit umístěnou 

klimatizační jednotku a pronajaté nebytové prostory i dům čp. 882 uvést vlastním nákladem do 
původního stavu. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Monika Hubíková 
starosta  ověřovatelka 

 


