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Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  

 
 

 

1. Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 66/0809/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 69-70/2016/RMS dle přílohy č. 0892-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 
 

2. Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o správě a údržbě majetku - BTH Slavičín, spol. s r.o. 

Usnesení č. 66/0810/16 

Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1/2017 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a BTH 
Slavičín, spol. s r.o. dle přílohy č. 0885-16-P1 
 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

 

3. Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2017 – Služby 
města Slavičína, s.r.o. 

Usnesení č. 66/0811/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě o zajišťování služeb pro město Slavičín pro rok 2017– Služby města 
Slavičína, s.r.o., dle přílohy č. 0886-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
66. schůze Rady města Slavičín dne 16. 12. 2016 
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4. Žádost o udělení souhlasu s poskytnutím finančního daru ZŠ Slavičín – Vlára 

Usnesení č. 66/0812/16 
Rada města Slavičín 

u d ě l u j e    

souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ Slavičín – Vlára ve výši 15 tis. Kč od Nadace AGROFERT na 
činnost Dětského folklorního souboru Slavičánek 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 
 
 

5. Plán činnosti Rady města Slavičín na 1. pololetí 2017 

Usnesení č. 66/0813/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

plán činnosti Rady města Slavičín na 1. pololetí 2017 dle přílohy č. 0888-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 
 

6. Bezpečnostní program právnické osoby 

Usnesení č. 66/0814/16 
Rada města Slavičín 

n e m á  p ř i p o m í n k y  

k předloženému bezpečnostnímu programu Průmyslový areál Slavičín provozovatel OMNIQA a.s., 
Holečkova 103/31, 150 95 Praha 5, uvedenému v příloze č. 0881-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 
anotace: 

Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje zaslal městu Slavičín v souladu 
s ustanovením §16 písm. a) zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, jako dotčené obci k vyjádření 
Bezpečnostní program – Průmyslový areál Slavičín provozovatele OMNIQA a.s., Holečkova 103/31, 
150 95 Praha 5. Dle ustanovení §17 odst. 2 výše uvedeného zákona bylo umožněno veřejnosti do 
dokumentu nahlížet po dobu 30 dnů. Ze strany veřejnosti nebylo v uvedené lhůtě uplatněno žádné 
vyjádření. Dle  §17 odst. 1 a 3 zákona zasílá obec své vyjádření a připomínky veřejnosti krajskému 
úřadu. 

 
7. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 66/0815/16 
Rada města Slavičín 

a )   r o z h o d l a  

o vyloučení uchazeče, společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice, IČ: 60697628, DIČ: CZ60697628 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby 
„Svoz odpadů na území města Slavičín – část 1 – směsný komunální odpad“ 

b )   r o z h o d l a  

o vyloučení uchazeče, společnosti Technické služby Zlínsko, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 
Zlín, IČ: 03299864, DIČ: CZ03299864 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Svoz 
odpadů na území města Slavičín – část 1 – směsný komunální odpad“ 

c )   r o z h o d l a  



 
Anonymizovaná verze URMS č. 66, 16. 12. 2016  3 / 8 
 

o vyloučení uchazeče, společnosti Technické služby Zlínsko, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 
Zlín, IČ: 03299864, DIČ: CZ03299864 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Svoz 
odpadů na území města Slavičín – část 2 – tříděný komunální odpad“ 

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 zadávání veřejných zakázek, na služby na akci: „Svoz odpadů na území města Slavičín 
– část 1 – směsný komunální odpad“ uchazeči Sdružení RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, 
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 60704756, DIČ: CZ60704756 za cenu obvyklou ve 
výši  769 963,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín – směsný komunální odpad mezi městem 
Slavičín a Sdružením RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, Předbranská 415, 688 01 Uherský 
Brod, IČ: 60704756, DIČ: CZ60704756 na akci: „Svoz odpadů na území města Slavičín – část 1 – 
směsný komunální odpad“ dle přílohy č. 0887-16-P1. 

e )   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 zadávání veřejných zakázek, na služby na akci: „Svoz odpadů na území města Slavičín 
– část 2 – tříděný komunální odpad“ uchazeči Sdružení RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, 
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 60704756, DIČ: CZ60704756 za cenu obvyklou ve 
výši  479 766,- Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín – směsný komunální odpad mezi městem 
Slavičín a Sdružením RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, Předbranská 415, 688 01 Uherský 
Brod, IČ: 60704756, DIČ: CZ60704756 na akci: „Svoz odpadů na území města Slavičín – část 2 – 
tříděný komunální odpad“ dle přílohy č. 0887-16-P2 

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 zadávání veřejných zakázek, na služby na akci: „Pojištění majetku a odpovědnosti za 
škodu – město Slavičín“ uchazeči společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 za cenu obvyklou ve výši  508 576,- Kč 

s c h v a l u j e  

uzavření pojistné smlouvy mezi městem Slavičín a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 na akci: „Pojištění majetku a 
odpovědnosti za škodu – město Slavičín“ dle přílohy č. 0887-16-P3 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

anotace: 

a) V rámci posouzení nabídek byla nabídka výše uvedeného uchazeče hodnotící komisí vyřazena pro 
nesplnění zadávacích podmínek. Nesplnění zadávacích podmínek hodnotící komise spatřuje v 
neoprávněném zásahu do zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v rámci Přílohy č. 2 – 
Harmonogram svozu.  

b) + c) V rámci posouzení nabídek byly nabídky (pro část 1 a 2 VZ) výše uvedeného uchazeče hodnotící 
komisí vyřazeny pro nesplnění zadávacích podmínek. Předložené nabídky neobsahují doklady 
požadované zadavatelem v rámci čl. 10 Kvalifikační předpoklady, odst. c) Kritéria technické kvalifikace 
podle § 79 zákona o ZVZ Textové části zadávací dokumentace upravené písemným vysvětlením 
zadávací dokumentace ze dne 6.12.2016. 

d) + e) Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
Část 1. – směsný komunální odpad 
1. Sdružení RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 

– 769 963,- Kč bez DPH 
Část 1 veřejné zakázky je zadávána uchazeči za cenu obvyklou. 

Část 2. – tříděný komunální odpad 
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1. Sdružení RUMPOLD UHB & Valašskokloboucké služby, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 
– 479 766,- Kč bez DPH 

2. JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice – 649 362,- Kč bez DPH 
Část 2 veřejné zakázky je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 

f) Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 – 

508 576,- Kč 
2. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo nábřeží 1458, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice – 599 699,- Kč 
Veřejná zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

 
8. Dodatek ke smlouvě o dílo 

Usnesení č. 66/0816/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností DIPS ZLÍN, spol. s r.o., 
Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311 na akci: „Oprava komunikace, chodníky 
a parkovací stání – část 2 – Nevšová, silnice III/4931 – chodník (SO 101.1, SO 101.3)“ dle přílohy 
č. 0889-16-P1 

hlasování: pro 4; proti 1 (Čechmánek); zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

anotace: 

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace stavby. Důvodem pro 
prodloužení termínu jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavby. 

 

9. Souhlas rady obce s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní 
pohromou v roce 2016 

Usnesení č. 66/0817/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

podání žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2016 – projekt Armypark 
Slavičín 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 

anotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo podprogram na obnovu obecního a krajského majetku po 
živelních pohromách v roce 2016, jehož cílem je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních 
funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo 
omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné 
správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní 
nebo jinou pohromou v roce 2016.  Město Slavičín připravilo žádost na opravu střechy budovy vrátnice 
Armyparku včetně nadzemního vedení NN v areálu, která byla poškozena 26. června 2016.  
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10. Souhlas s realizací projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ 
ZÁLESÍ“ 

Usnesení č. 66/0818/16 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í  

s realizací projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“ dle přílohy 
č. 0893-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

 

anotace: 

Mikroregion Luhačovské Zálesí připravil žádost o dotaci na projekt „KOMPOSTUJEME 
V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“, která byla podána v rámci výzvy vyhlášené Operačním 
programem životní prostředí. Žadatelem o dotaci je Mikroregion Luhačovské Zálesí. Předmětem 
projektu je pořízení kompostérů a štěpkovačů pro potřeby obcí mikroregionu Luhačovské Zálesí.  

 

11. Souhlas s realizací projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO 
OBCÍ  MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“ 

Usnesení č. 66/0819/16 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í  

s realizací projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ  MIKROREGIONU 
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“ dle přílohy č. 0900-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

anotace: 

Mikroregion Luhačovské Zálesí připravil žádost o dotaci na projekt „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE 
ODPADŮ DO OBCÍ  MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“, která byla podána v rámci výzvy 
vyhlášené Operačním programem životní prostředí. Žadatelem o dotaci je Mikroregion Luhačovské 
Zálesí. Předmětem projektu je nákup zařízení na podporu separace odpadů pro potřeby obcí 
mikroregionu Luhačovské Zálesí. 

 

12. Komplexní pozemkové úpravy Divnice – stanovení priorit 

Usnesení č. 66/0820/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

priority plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Divnice v tomto pořadí: 

1. Cesta ke křížku C13, IP/C13 
2. Cesta a příkop na Drahách C48, Př6 
3. Cesta ke kasárnám C8, IP/C8 
4. Cesta od P. Marie k pile C9 
5. Cesta do Skalky C25 
6. Cesta Vrchy C24, C26 
7. Biokoridor IP5, cesta C42 
8. Cesta C11 
9. C43, C44, IP3, IP4 
10. Cesta od přejezdu na cyklo, směr k zastávce Divnice C4, Př3, 4, 5 
11. Cesta pod vepřínem C15 
12. Cesta Zajarčí C12 
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hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

anotace: 

 

V rámci komplexních pozemkových úprav v Divnicích je dalším krokem určení priorit plánu společných 
zařízení. Plán společných zařízení byl již dříve schválen zastupitelstvem města (usnesení ZMS č. 
XXIII/13/2014 z 24. 9. 2014), rada města schválila priority tak, jak byly navrženy osadním výborem 
Divnice.  

 

13. Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce 

Usnesení č. 66/0821/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemku parc.č. 4344/1 v k.ú. 
Nevšová ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E. ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, IČ 28085400, za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle 
přílohy č. 0895-16-P2 
 

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle přílohy č. 0895-16-P2 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 

14. Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci – ZŠ Slavičín Vlára 

Usnesení č. 66/0822/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

svěření hmotného movitého majetku dle přílohy č. 0896-16-P1 k hospodaření příspěvkové organizaci 
Základní škola Slavičín – Vlára, IČ 70882134 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

anotace: 

Do majetku k hospodaření Základní škole Slavičín – Vlára je svěřován majetek, který byl pořízen ještě 
v souvislosti s provedenou rekonstrukcí školní kuchyně (zpožděná dodávka, která byla realizována až 
v listopadu). Jedná se o předání drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 21.840,50 Kč (stůl 
pracovní s otvory, podstavec pod fritézu) a spotřebního materiálu v celkové hodnotě 1.933,50 Kč 
(2x gastronádoba).     

 

15. Kanalizace Družstevní I, Za Školou, Hrádek na Vlárské dráze 

Usnesení č. 66/0823/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) uzavření smlouvy o pachtu a provozování kanalizace „Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, v ulicích 
Družstevní I a Za Školou“ se společností Moravská vodárenská, a.s., IČ 61859575, se sídlem Tovární 
41, 779 00 Olomouc podle přílohy č. 0897-16-P2 
 

b) uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících se společností Vodovody a kanalizace 
Zlín, a.s., IČ 49454561, se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín podle přílohy č. 0897-16-P3 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 
 
 



 
Anonymizovaná verze URMS č. 66, 16. 12. 2016  7 / 8 
 

16. Žádost o odkup pozemků v k.ú. Slavičín 

Usnesení č. 66/0824/16 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej pozemků parc.č. 4183/30, 4183/31, 4183/32, všechny v katastrálním území Slavičín, na 
základě žádostí  

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

 

17. Zřízení věcného břemene  

Usnesení č. 66/0825/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) zřízení služebnosti inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojky) k panujícím pozemkům 
parc.č. st. 196/1, jehož součástí je dům čp. 24, a parc.č. st. 196/2, vše v k.ú. Nevšová, a to na 
pozemcích parc.č. 3071/3, 4303/2 a 3071/5 v k.ú. Nevšová 

b) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 3071/3 a 4303/2 v k.ú. Nevšová 
s  dle přílohy č. 0899-16-P3 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 

18. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 389/22 ve Slavičíně 

Usnesení č. 66/0826/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 22 v domě čp. 389 ve Slavičíně pro žadatele v pořadí 
 za podmínek daných 

výběrovým řízením 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 

19. Schválení ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS čp. 235, schválení uzavření 
nových nájemních smluv 

Usnesení č. 66/0827/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

1 .  uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 2.7 v Domě s pečovatelskou službou čp. 235 ve 
Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze ke dni 31. 12. 2016, dle přílohy č.  0883-16-P1 

2.  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2.3 v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 ve 
Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze s 

3.  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2.7 v Domě s pečovatelskou službou čp. 235 ve 
Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze s  

s t a n o v u j e 

nájemné v bytě č. 235/2.7 na 1012,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně 
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen, stanovenou Českým statistickým úřadem pro předcházející kalendářní rok, 
zvýšenou o 20 procentních bodů, a to vždy s účinností k 1. 4. každého kalendářního roku 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
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20. Úprava finančního plánu MěN Slavičín 

Usnesení č. 66/0828/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

úpravu č. 1 finančního plánu MěN Slavičín na rok 2016 dle přílohy č. 0901-16-P1 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 
 

 

21. Dodatek ke smlouvě o výkonu architektonické činnosti - Ing. arch. Radim Bosák 

Usnesení č. 66/0829/16 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výkonu architektonické činnosti mezi městem Slavičín a Ing. arch. 
Radimem Bosákem dle přílohy č. 0891-16-P2  

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Končický, Durďák) 

 
 
 
 
 
 
 

..............................................                 .............................................. 

          Mgr. Božena Filáková                                Mgr. Jana Adámková      
   místostarostka                              ověřovatelka  
 
 
 
 
 


