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Rada města Slavičín 

 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 121/1456/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 28/2022/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 130 000 
Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Slavičín – oprava válečného hrobu a pomníku obětem 2. 
světové války“. Celkové výdaje činí 207 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude uhrazen 
z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace; 
 
rozpočtové opatření č.  29/2022/RMS – akce „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“ – 
zapojení rozpočtové rezervy rady města ve výši 570 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce 
z důvodu zvýšení cen stavebních materiálů a stavebních prací; 
 
rozpočtové opatření č.  30/2022/RMS – akce „Parkurové hřiště u Sokolovny“ – zapojení rozpočtové 
rezervy rady města ve výši 150 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce z důvodu zvýšení cen 
stavebních materiálů a stavebních prací; 
 
rozpočtové opatření č.  31/2022/RMS – akce „ZŠ Slavičín – Vlára – výměna podlahové krytiny“– 
navýšení rozpočtované částky o 92 000 Kč z důvodu zvětšeného rozsahu stavebních prací s tím, že 
krytí bude zajištěno přesunem finančních prostředků z položky „ZŠ Slavičín – Vlára – příprava PD a 
řešení prostor ŠD“; 
 
rozpočtové opatření č. 32/2022/RMS – projekt „Dětský klub a příměstské tábory Slavičín“ – přijetí 
dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 241 000 Kč za účelem realizace projektu zaměřeného na zajištění 
služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování s cílem usnadnit rodičům 
sladění pracovního rytmu s péčí o děti. Doplatek vlastních prostředku ve výši 70 000 Kč 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 

                                                                                                                                               
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
121. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 05. 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. Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 
2021 

Usnesení č. 121/1457/22 
 
Rada města Slavičín  

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

a) schválit celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Slavičín za období 1.1.2021 - 31.12.2021, a to bez výhrad; 
 

b) schválit řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31.12.2021. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Slavičín 

Usnesení č. 121/1458/22 
 
Rada města Slavičín  

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

stanovit podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
počet členů Zastupitelstva města Slavičín pro následující volební období na 21 členů. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

4. Řád veřejného pohřebiště 

Usnesení č. 121/1459/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

Řád veřejného pohřebiště města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

5. Participativní rozpočet Zlepšujeme Slavičín 2022 

Usnesení č. 121/1460/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

v rámci participativního rozpočtu Zlepšujeme Slavičín 2022 
 
1. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Římskokatolickou farností Slavičín, se sídlem 

Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČO 10961798, jejímž předmětem je realizace projektu „Instalace 
sochy Panny Marie“ na pozemku parc. č. 1961 v k. ú. Hrádek na Vl. dráze s tím, že město Slavičín 
se bude spolupodílet na tomto projektu do výše nepřesahující částku 50 000 Kč; 
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2. zavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Ivanou Fojtíkovou, Osvobození 236, 763 21 
Slavičín, jejímž předmětem je realizace projektu „Kaple Panny Marie Sedmibolestné“ s tím, že město 
Slavičín se bude spolupodílet na tomto projektu do výše nepřesahující částku 14 500 Kč; 
 

3. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Základní školou Malé Pole, p. o., se sídlem 
Osvobození 255, 763 21 Slavičín, IČO 70882134, jejímž předmětem je realizace projektu „Přírodní 
zahrada při ZŠ Malé Pole“ s tím, že město Slavičín se bude spolupodílet na tomto projektu do výše 
nepřesahující částku 49 000 Kč; 

 
4. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Gymnáziem Jana Pivečky a Střední 

odbornou školou Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČO 46276327, jejímž předmětem 
je realizace projektu „Pivečkova lavička“ s tím, že město Slavičín se bude spolupodílet na tomto 
projektu do výše nepřesahující částku 60 000 Kč; 

 
5. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a Klubem přátel historie Slavičínska, se sídlem 

Misárkova 15, 763 21 Slavičín, IČO 61715972, jejímž předmětem je realizace projektu „Poznáváme 
historii a krásy Slavičínska 1“ s tím, že město Slavičín se bude spolupodílet na tomto projektu do 
výše nepřesahující částku 32 500 Kč; 

 
6. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a spolkem Armypark Slavičín, z. s., se sídlem 

Divnice 123, 763 21 Slavičín, IČO 22879099, jejímž předmětem je realizace projektu „Obnova 
oplocení kolem areálu Armyparku Slavičín“ s tím, že město Slavičín se bude spolupodílet na tomto 
projektu do výše nepřesahující částku 60 000 Kč; 

 
7. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a spolkem Slavex Trails z.s., se sídlem 

Osvobození 255, Slavičín 76321, IČO 10961798, jejímž předmětem je realizace projektu „Základna 
a zázemí pro cyklisty (Slavex Trails)“ s tím, že město Slavičín se bude spolupodílet na tomto projektu 
do výše nepřesahující částku 60 000 Kč. 

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

6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 121/1461/22 
 
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 stavební práce pro 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 169 999 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, 
Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČO 60749393, DIČ CZ60749393 na stavební práce pro 
akci: „Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství – obnova fasády včetně 
doplnění oplocení“ za cenu obvyklou 169 999 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 stavební práce pro akci: „Parkourové hřiště u 
Sokolovny“ uchazeči GYMPARK CZ s.r.o., Nábřeží 3754, 760 01 Zlín, IČO 07579659, DIČ 
CZ07579659 za cenu obvyklou ve výši 850 000 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem GYMPARK CZ s.r.o., Nábřeží 3754, 
760 01 Zlín, IČO 07579659, DIČ CZ07579659 na stavební práce pro akci: „Parkourové hřiště u 
Sokolovny“ za cenu obvyklou 850 000 Kč bez DPH. 
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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 službu pro akci: „Ještě chytřejší a otevřenější 
Slavičín – pořízení portálu občana města Slavičína“ uchazeči GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 
01 Jihlava, IČO 47903783, DIČ CZ47903783 za cenu obvyklou ve výši 481 713 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4,       
586 01 Jihlava, IČO 47903783, DIČ CZ47903783 na službu pro akci: „Ještě chytřejší a otevřenější 
Slavičín – pořízení portálu občana města Slavičína“ za cenu obvyklou ve výši 481 713 Kč 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 vypracování dokumentace pro akci: „Slavičín 
– rekonstrukce bytů domu čp. 87 – Hrádek“ uchazeči ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613 00 
Brno – Černá Pole, IČO 26236885, DIČ CZ26236885 za cenu obvyklou ve výši 198 400 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 pro akci: 
„Slavičín – rekonstrukce bytů domu čp. 87 – Hrádek“ za cenu obvyklou ve výši 198 400 Kč bez 
DPH. 

e )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pro akci: „Silnice II/495 Slavičín, Hrádek na Vlárské 
dráze“ uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o., SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 48035599, DIČ CZ48035599 za cenu 
obvyklou ve výši 8 950 611,37 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

v souladu s ust. § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. 
o., SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 
00 Brno, IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599 na stavební práce pro akci: „Silnice II/495 Slavičín, 
Hrádek na Vlárské dráze“ za cenu obvyklou 8 950 611,37 Kč bez DPH, s termínem realizace do 8 
měsíců od předání staveniště. Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty pro podání námitek 
v souladu s ust. § 242 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

f )  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: Výkon technického dozoru investora 
na akci „Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vl. dráze“ uchazeči Jan Vaculík, Hostějov 26, 687 41 
Hostějov, IČO 15252001, za cenu obvyklou ve výši 159 000 Kč (neplátce DPH); 

s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Jan Vaculík, Hostějov 26, 687 41 
Hostějov, IČO 15252001, na službu: Výkon technického dozoru investora na akci „Silnice II/495: 
Slavičín, Hrádek na Vl. dráze“ za cenu obvyklou ve výši 159 000 Kč (neplátce DPH) s dobou trvání 
činnosti 8 měsíců od předání staveniště. 

g )  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: Výkon technického dozoru investora 
na akci „Slavičín – stavební úpravy v areálu Charity Slavičín – 1. část: Slavičín – zlepšení zázemí 
pro poskytování terénních sociálních služeb“ uchazeči Ing. Zdeněk Juřík, Dlouhá 689, 763 21 
Slavičín, IČO 61717363, DIČ CZ5602180870 za cenu obvyklou ve výši 140 468,40 Kč bez DPH; 
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s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Zdeněk Juřík, Dlouhá 689, 763 
21 Slavičín, IČO 61717363, DIČ CZ5602180870 na službu: Výkon technického dozoru investora na 
akci „Slavičín – stavební úpravy v areálu Charity Slavičín – 1. část: Slavičín – zlepšení zázemí pro 
poskytování terénních sociálních služeb“ za cenu obvyklou ve výši 140 468,40 Kč bez DPH 
s termínem ukončení činnosti do 15. 11. 2022. 

h )  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: „Poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany“ uchazeči ZEKA plus, s.r.o., 
Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, IČO 26226120, DIČ CZ26226120 za cenu ve výši 3 300,00 Kč bez 
DPH/měsíc, tj. 158 400 Kč bez DPH za 48 měsíců na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 
21 Slavičín, IČO 26226120, DIČ CZ26226120 na službu: „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany“ za cenu ve výši 3 300 Kč bez DPH/měsíc, tj. 
158 400 Kč bez DPH za 48 měsíců na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

i )  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 60 401,62 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ENBI, s.r.o., 
Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 na dodatečné stavební 
práce na akci: „Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna, 
SO Stavební úpravy interiéru“ za cenu obvyklou ve výši 60 401,62 Kč bez DPH. 

j) 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 – úklid po rekonstrukci na akci: 
„Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna“ uchazeči 
FRENK-FM s.r.o., Brněnská 2067, 686 03 Staré Město, IČO 07019866, za cenu obvyklou ve výši 
182 695 (neplátce DPH); 

s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem FRENK-FM s.r.o., Brněnská 2067, 
686 03 Staré Město, IČO 07019866, na službu – úklid po rekonstrukci na akci: „Revitalizace 
veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna“ za cenu obvyklou ve výši 
182 695 Kč (neplátce DPH). 

k) 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 – renovace mramorové dlažby ve foyer 
a na schodišti na akci: „Revitalizace veřejných významných budov města Slavičína, část č. 1 – 
Sokolovna“ uchazeči PŘÍRODNÍ KÁMEN, s.r.o., Koněvova 2416/157, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČO 45353174, DIČ CZ45353174, za cenu obvyklou ve výši 117 313 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem PŘÍRODNÍ KÁMEN, s.r.o., 
Koněvova 2416/157, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 45353174, DIČ CZ45353174, na službu – 
renovace mramorové dlažby ve foyer a na schodišti na akci: „Revitalizace veřejných významných 
budov města Slavičína, část č. 1 – Sokolovna“ za cenu obvyklou ve výši 117 313 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 33/2022/RMS – akce „Revitalizace významných veřejných budov města 
Slavičín – 1. část: Sokolovna“ – navýšení výdajů o 520 tis. Kč z důvodu realizace dodatečných 
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stavebních prací. Celkové výdaje činí 6 673 tis. Kč. Doplatek vlastních prostředků bude uhrazen z 
rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 

l )  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 stolů v rámci akce: „Sokolovna – 
vybavení a nábytek“ uchazeči ITTC STIMA spol. s r.o., Husova 798, 393 01 Pelhřimov, IČO 
45022941, DIČ CZ45022941, za cenu obvyklou ve výši 87 800 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem ITTC STIMA spol. s r.o., Husova 798, 
393 01 Pelhřimov, IČO 45022941, DIČ CZ45022941, na dodávku stolů v rámci akce: „Sokolovna – 
vybavení a nábytek“ za cenu obvyklou ve výši 87 800 Kč bez DPH.  

m )  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: „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 38 020 bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Slavičín a SEVEZA, spol. s r.o., Huštěnovice 
365, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, IČO 16361539, DIČ CZ16361539 na dodatečnou 
dodávku na akci: „Sokolovna – vybavení a nábytek“ za cenu obvyklou ve výši 38 020 Kč bez DPH. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: 
 
a) Zadání veřejné zakázky se týká dodatečných stavebních prací souvisejících s dotačním projektem 

„Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství“. Jedná se o obnovu fasády 
včetně doplnění oplocení areálu. 
 

b) Zadání veřejné zakázky se týká stavebních prací souvisejících s výstavbou nového parkourového 
hřiště u Sokolovny. 
 

c) Zadání veřejné zakázky se týká služby – dodávky a implementace SW systému – Portálu občana 
pro projekt „Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín“ 
 

d) Zadání veřejné zakázky se týká nutné rekonstrukce bytů domu čp. 87 v Hrádek (zámeček) a souvisí 
s dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj ČR s cílem posílení kapacit k nouzovému ubytování 
uprchlíků z Ukrajiny. 

 
e) Zadání veřejné zakázky se týká společných stavebních prací s ŘSZK při revitalizaci silnice v místní 

části Hrádek na Vlárské dráze – projekt „Silnice II/495 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“. 
 
f) Zadání veřejné zakázky na službu: „Výkon technického dozoru investora“ souvisí s realizaci 

společných stavebních prací s ŘSZK při úpravě silnice v místní části Hrádek na Vlárské dráze u 
projektu „Silnice II/495 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze“. 

 
g) Zadání veřejné zakázky na službu: „Výkon technického dozoru investora“ souvisí s realizaci stavby 

„Slavičín – stavební úpravy v areálu Charity Slavičín“ 1. část: „Slavičín – zlepšení zázemí pro 
poskytování terénních sociálních služeb““, kdy město Slavičín jako investor musí zabezpečit 
technický dozor investora. 

 
h) Zadání veřejné zakázky na službu v oblasti BOZP v pracovněprávních vztazích dle zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p., zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění p.p. a dalších právních předpisů v oblasti BOZP, 
služeb v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění p.p. a dalších právních 
předpisů v oblasti PO. 
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i) Zadání veřejné zakázky se týká dodatečného navýšení stavebních prací souvisejících s rekonstrukci 
vnitřních prostor Sokolovny a navazuje na probíhající rekonstrukci v daném objektu. 
 

j) Zadání veřejné zakázky se týká hloubkového čištění interiéru Sokolovny a navazuje na probíhající 
rekonstrukci vnitřních prostor Sokolovny. 

 
k) Zadání veřejné zakázky se týká čištění, broušení, impregnace dlažby ve foyeru a na schodišti 

sokolovny. 
 
l) Zadání veřejné zakázky se týká dodávky 40 ks stolů v rámci projektu „Sokolovna – vybavení 

a nábytek“ a navazuje na probíhající revitalizaci Sokolovny. 
 
m) Zadání veřejné zakázky se týká dodatečného nákupu gastro zařízení v rámci akce „Sokolovna – 

vybavení a nábytek“ a souvisí se stavebními pracemi souvisejícími s rekonstrukci vnitřních prostor 
Sokolovny. 

 
 
 

7. Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – Chytrý Slavičín – 
transfer inovací napříč hranicemi 

Usnesení č. 121/1462/22 
 
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/085 mezi městem Slavičín a Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín, IČO 70849153 na akci „Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

8. Smlouva o poskytnutí dotace – Na kole po rozhlednách česko-slovenského 
pohraničí 

Usnesení č. 121/1463/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1551/2022/STR z Fondu Zlínského kraje mezi městem 
Slavičín a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a to do výše 592 000 Kč na 
kofinancování výdajů na vybudování cyklotrasy Slavičín Hrádek – Šanov, realizovaného v rámci 
projektu Interreg č. 6304021X212 s názvem „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
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9. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Slavičín – veřejné osvětlení – snížení 
energetické náročnosti ZM0014 Dlouhá 

Usnesení č. 121/1464/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 1200400044 mezi městem Slavičín a Státním 
fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 
00020729 na akci „Slavičín – veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti ZM0014 Dlouhá“. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

10.  Žádost o směnu části pozemků v k. ú. Nevšová –

Usnesení č. 121/1465/22 
 
Rada města Slavičín  

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

schválit směnu části pozemků v k. ú. Nevšová spočívající: 
- v prodeji části pozemku parc. č. 4338/1 o výměře cca 5 m2, vlastník město Slavičín, za kupní cenu 

300 Kč/m2,  
- v nabytí části pozemku parc. č. 14 o výměře cca 5 m2, vlastníci 

 za kupní cenu 300 Kč/m2, nabyvatel město Slavičín; 
za podmínky, že náklady na směnu budou hrazeny rovným dílem.  

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

11.  Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín –

Usnesení č. 121/1466/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemku parc. č. 4472/14 o výměře 19 m2 v k. ú. Slavičín na základě žádosti 

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

12.  Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – EG. D 

Usnesení č. 121/1467/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 302/30 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 – kabelové skříně včetně 
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kabelového vedení NN a uzemnění, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením 

RMS č. 88/1118/17. 

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

13.  Zřízení služebnosti – UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 121/1468/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 630/2, 623/34, 623/38, 

4483/5, 623/12, 4732, 630/5 a 632/1 v k. ú. Slavičín ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČO 

29284074, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, za účelem uložení podzemního 

telekomunikačního vedení inženýrské sítě s přípojkami, a to úplatně za úhradu podle sazebníku 

stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17; 

 
b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1984/4 v k. ú. Hrádek na 

Vlárské dráze ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČO 29284074, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 

Slavičín, za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení inženýrské sítě s přípojkami, a 

to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17; 

 
c) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc. č. 604/12 v k. ú. Hrádek na 

Vlárské dráze ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČO 29284074, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 

Slavičín, za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení inženýrské sítě s přípojkami, a 

to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17; 

 
d) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 233, 1962/2 a 1962/3 v k. ú. 

Hrádek na Vlárské dráze ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČO 29284074, se sídlem Dlouhá 

300, 763 21 Slavičín, za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení inženýrské sítě s 

přípojkami, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 

14. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 121/1469/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k nájemním smlouvám mezi městem Slavičín a nájemci bytů, jejichž předmětem je 
prodloužení doby nájmu. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na byty nájemcům, kterým končí nájemní 
smlouva 31.05.2022. 
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15. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS 

Usnesení č. 121/1470/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí na pronájem bytu č. 1 
v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze o celkové výměře 27,93 
m2 na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 1883 Kč měsíčně  

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 230/1 na 1883 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně 
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenu Českým statistickým úřadem 
pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle uvedené míry inflace lze nájemné každoročně 
jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se 
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Obsazení volného bytu v DPS čp. 230 v Hrádku na Vlárské dráze. 
 
 
 

16.  Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů č. 389/16 a 832/21 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 121/1471/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1. , 2.
 na pronájem bytu č. 16 v domě čp. 389 ve Slavičíně o celkové výměře 31,76 m2 na dobu 

určitou jednoho roku za nájemné ve výši 3 033 Kč měsíčně;  
 
b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1. , 2.

 na pronájem bytu č. 21 v domě čp. 832 ve Slavičíně o celkové výměře 65,76 m2 
na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 6 214 Kč měsíčně.  

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Obsazení volných bytů o velikosti 1 + 1 a 2 + kk. 
 
 
 

17.  Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám v poliklinice 

Usnesení č. 121/1472/22 
 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

část usnesení RMS č. 116/1397/22 ze dne 5.4.2022 týkající se uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
v poliklinice ve Slavičíně, a to příloh č. 1496-22-P1-P5. 

s c h v a l u j e  
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uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemcům v poliklinice ve Slavičíně, jejichž předmětem je 
úprava podlahové plochy společně užívaných prostor v návaznosti na užívání šatny lékařů v II. NP 
budovy. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Smluvní narovnání u nájemců využívajících společnou šatnu v II. NP budovy polikliniky. 
 
 
 

18.  Schválení uzavření dodatku je správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 121/1473/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 6/2022 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce bytového domu a bytů v majetku města. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Zateplení a výměna oken u domu čp. 390 a rekonstrukce bytu č. 390/3 a 390/8. 
 
 
 

19.  Stanovení nájemného v bytě čp. 390/8 

Usnesení č. 121/1474/22 
 
Rada města Slavičín  

s t a n o v u j e  

nájemné v bytě č. 8 v domě čp. 390 ve Slavičíně na 3 333 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým 
statistickým úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze 
nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení 
se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.  
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
Anotace: Stanovení nájemného ve volném bytě č. 8 v domě čp. 390 ve Slavičíně. 
 
 
 

20.  Žádost o pronájem nebytových prostor – CO kryt 

Usnesení č. 121/1475/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

a) na pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. 

Slavičín – místnosti č. 32 o podlahové ploše 10,5 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu 

neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok 
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b) na pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. 

Slavičín – místnosti č. 37 o podlahové ploše 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, 

s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok; 
 

c) na pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. 

Slavičín – místnosti č. 39 o výměře 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s 

minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok. 
 

 

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

21.  Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 121/1476/22 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a společností PSP Stav-CZ, s.r.o., 
Komenského 882, Slavičín na pronájem místností č. 211 a 212 v budově čp. 882 dohodou ke dni 30. 6. 
2022; 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, a to místností č. 211 a 212 v budově čp. 882, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, na dobu určitou do 31.12.2022 za nájemné 1 350 Kč 
měsíčně a paušální platbu ve výši 2 205 Kč měsíčně. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Humpola, Milička) 
 
 
 
Anotace: Ukončení nájemního vztahu v budově čp. 882 dohodou a vyhlášení záměru na pronájem. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


