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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. Finanční plán Městské nemocnice Slavičín na rok 2017 

Usnesení č. 74/0926/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

finanční plán, odpisový plán a rozpočet investičního a rezervního fondu příspěvkové organizace Městská 
nemocnice Slavičín na rok 2017 

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

2. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Městské nemocnice Slavičín 
k 31.12.2016 

Usnesení č. 74/0927/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

a) řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, IČ: 62181378, 
k 31. 12. 2016 
 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, IČ: 62181378, za rok 
2016: 
náklady                                               29 428 680,46 Kč 
výnosy                                                29 478 438,87 Kč 
zisk                                                               9 758,41 Kč 
z toho:  
z hlavní činnosti                       - 293 105,76 Kč 
z doplňkové činnosti                 342 047,08 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:                                             49 758,41 Kč 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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3. Stanovisko k zápisu komise dopravy č. 1/2017 

Usnesení č. 74/0928/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

stanovisko k řešení dopravní problematiky, uvedené v zápise komise dopravy č. 1/2017 

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

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 74/0929/17 
Rada města Slavičín 

r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na stavební práce na akci: „ZŠ Praktická a speciální Hrádek – výměna střešní 
krytiny“ uchazeči SPS-střechy s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, provozovna Rokytnice 17, 763 21 
Slavičín, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 za cenu obvyklou ve výši 669 914,90 Kč bez DPH 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem SPS-střechy s.r.o., Mlýnská 326/13, 
602 00 Brno, provozovna Rokytnice 17, 763 21 Slavičín, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 na stavební 
práce na akci: „ZŠ Praktická a speciální Hrádek – výměna střešní krytiny“ za cenu obvyklou ve 
výši 669 914,90 Kč bez DPH, s termínem realizace od 03. 07. 2017 do 25. 08. 2017 

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

 

anotace: 

Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín – nabídková cena 865 706,42 Kč bez DPH 
2. Jaroslav Medřický, Okružní 4699, 760 05 Zlín – nabídková cena 1 094 988,55 Kč bez DPH 
3. Martin Musil, Komenského 266, 763 16, Fryšták - Horní Ves – nabídková cena 1 045 526,- Kč bez 

DPH 
4. Libor Koutný, Vysoké Pole 258, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk – nabídková cena 853 858,- Kč 

bez DPH 
5. SPS-střechy s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno – nabídková cena 669 914,90 Kč bez DPH 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
 

5. ZŠ Slavičín – Vlára – středisko pro zájmové a neformální vzdělávání – přeložka 
zařízení distribuční soustavy 

Usnesení č. 74/0930/17 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008369 mezi městem Slavičín 
a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 v rámci stavby „ZŠ Slavičín – Vlára – středisko pro 
zájmové a neformální vzdělávání“ 

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

anotace: 

Je připravován projekt „ZŠ Slavičín – Vlára – středisko pro zájmové a neformální vzdělávání“. V rámci 
stavebních prací bude odstraněn stávající objekt. Demolice dřevěného pavilonku vyvolává přeložku 
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zařízení distribuční soustavy, které se nachází na severozápadní straně objektu. Zařízení je 
vlastnictvím provozovatele distribuční soustavy – E.ON Distribuce, a.s.  

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Slavičín ul. Hasičská – VO 

Usnesení č. 74/0931/17 
Rada města Slavičín 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Slavičín a Českou 
poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 
v rámci stavby „Slavičín ul. Hasičská – veřejné osvětlení“. Realizací stavby bude dotčen pozemek 
p.č. 274/3 v k.ú. Slavičín ve vlastnictví České pošty, a.s.  

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

anotace: 

Je připravována stavba „Slavičín ul. Hasičská – veřejné osvětlení“. Realizací stavby bude dotčen 
pozemek p.č. 274/3 v k.ú. Slavičín ve vlastnictví České pošty, a.s. Jedním z podkladů potřebných pro 
vydání povolení stavebním úřadem je uvedená smlouva, která zahrnuje i právo stavby na pozemku, 
který není ve vlastnictví investora.  

 

7. Pronájem nebytových prostor – bufet na koupališti 

Usnesení č. 74/0932/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 32 m2 v budově bez čp./če., nacházející se na 
pozemku parc.č. 651 v katastrálním území Slavičín, za účelem provozování bufetu, a to na dobu určitou 
po dobu provozu koupaliště v letní sezóně 2017. 
Výběr nájemce bude proveden formou nabídek na nájemné, nájemce bude vybrán na základě nejvyšší 
nabídky. 

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

8. Smlouva o ukládání odpadu – Valašskokloboucké služby 

Usnesení č. 74/0933/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o ukládání odpadů, jejichž původcem je město Slavičín, na skládku Smolina na rok 
2017 se společností Valašskokloboucké služby, s.r.o., Brumovská 522, Valašské Klobouky, 
IČ 26233771 

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

 

9. Žádost o ukončení nájemní smlouvy

Usnesení č. 74/0934/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2578 v k.ú. 
Hrádek na Vlárské dráze o výměře 10 m2 ze dne 26. 3. 1997  ke dni 
30. 4. 2017 

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák) 
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10. Žádost o převod pozemků – ŘSZK 

Usnesení č. 74/0935/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na bezúplatný převod pozemků: 
- parc.č. 4433/41, 4433/55, 4434/24, 4434/30, 4434/64 a 4434/69 v katastrálním území Slavičín, 
- parc.č. 1977/20, 1977/21, 1977/50, 1977/51, 1977/53, 1977/54, 1977/55, 1977/58, 1977/59, 

1977/60 a 1977/66 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze, 
- parc.č. 4356/17, 4356/65 a 4356/88 v katastrálním území Nevšová  
na základě žádosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.   

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

anotace: 

ŘSZK jako oprávněná osoba k hospodaření se silničním majetkem silnic II. a III. třídy Zlínského kraje 
požádala město Slavičín o převod pozemků pod silnicemi II. třídy a podél těchto silnic, na nichž se 
nachází silniční těleso (tím jsou míněny i příkopy či svahy podél silnic).  
Jedná se o 416 m2 v k.ú. Slavičín, podél nebo pod silnicí II. třídy č. 493 Slavičín – Luhačovice – pozemky 
v nezastavěné části, v úseku cca od rudimovské křižovatky po zatáčku pod kopcem směrem 
k Nevšové. 
V k.ú. Nevšová se jedná o celkem 140 m2 pozemků opět podél nebo pod silnicí II. třídy č. 493 Slavičín 
– Luhačovice, pozemky v nezastavěné části.  
V k.ú. Hrádek na Vlárské dráze se jedná celkem o 1.233 m2 pozemků v nezastavěné části obce, podél 
silnice II. třídy č. 495 Slavičín – Bojkovice.  
 
 

11. Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti RCK, a.s. 

Usnesení č. 74/0936/17 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Regionální centrum kooperace, a.s., 
IČO 26933357, se sídlem Divnice 179, 763 21 Slavičín 

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

12. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v domě čp. 30 v Divnicích 

Usnesení č. 74/0937/17 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 112,41 m2 (prostory stávajícího pohostinství) v domě 
čp. 30, který je součástí pozemku parc. č. st. 32/1 v katastrálním území Divnice, na dobu neurčitou za 
účelem provozování pohostinství a za nájemné navržené nabídkou žadatele 

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

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

          Ing. Jaroslav Končický                           Libor Malaník                       
       starosta                                            ověřovatel 


