
 
URMS č. 4, 11. 12. 2018  1 / 14 
 

 
 

 

1. Rozpočtová opatření  

Usnesení č. 4/0031/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 60/2018/RMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ : 70287201, ve výši 35 tis. Kč za účelem realizace 
projektu OPŽP „Doplnění systému separace odpadů do obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí“. 
 
rozpočtové opatření č. 61/2018/RMS – koupaliště – provozní výdaje – vstupné  
- navýšení příjmů a současně výdajů rozpočtu města z provozu koupaliště ve výši 50 tis. Kč.  
 
rozpočtové opatření č. 62/2018/RMS – poskytnutí peněžního daru Azylovému domu Elim Vsetín 
o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 01955144, ve výši 2 tis. Kč. 

rozpočtové opatření č. 63/2018/RMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 134 tis. Kč na 
zpracování lesního hospodářského plánu 

rozpočtové opatření č. 64/2018/RMS – Zastupitelstvo města Slavičín – osobní výdaje 
 – navýšení rozpočtované částky o 586 tis. Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího 
rozpočtu. 
 
rozpočtové opatření č. 65/2018/RMS – akce „Rekonstrukce obřadní síně“ – navýšení rozpočtované 
částky o 125 tis. Kč z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací. 
 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičín schválit 

rozpočtové opatření č. 23/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 123 tis. Kč na 
podporu vybraných činností JSDH. 

rozpočtové opatření č. 24/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 34 tis. Kč na 
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. 

rozpočtové opatření č. 25/2018/ZMS – přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 tis. Kč na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. 

rozpočtové opatření č. 26/2018/ZMS – příjmy z úhrad obce Lipová ve výši 10 tis. Kč na zajištění 
požární ochrany. 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
4. schůze Rady města Slavičín konané dne 11. 12. 2018 

 
 

 
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.  
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rozpočtové opatření č. 27/2018/ZMS – příjmy z úhrad městyse Pozlovice ve výši 9  tis. Kč za výkon 
přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích. 

rozpočtové opatření č. 28/2018/ZMS – poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ : 70287201, ve výši 95 tis. Kč za účelem realizace 
projektu OPŽP „Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí“. 
 
rozpočtové opatření č. 29/2018/ZMS – opravy a údržba místních komunikací (chodníků) 
 – navýšení rozpočtované částky o 350 tis. Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího 
rozpočtu. 
 

Anotace: 

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

2. Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. 4/0032/18 
 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
a) schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet města Slavičín na rok 2019 jako schodkový takto: 
 
příjmy běžného roku:            124 338 tis. Kč                                      
výdaje běžného roku:            130 908 tis. Kč                                     
saldo příjmů a výdajů:          -    6 570 tis. Kč 
 
s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let; 
 

b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2019 
 
c) uložit odboru ekonomickému provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně rozpis schváleného 
rozpočtu; 
 

d) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 FC TVD Slavičín z.s., 
Školní 881, Slavičín, IČ 49157345, ve výši 700.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti 
fotbalového klubu“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/01 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
FC TVD Slavičín z.s.; 

 
e) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Charitě Slavičín, 

Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618, ve výši 500.000,-Kč za účelem: „financování provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/02 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Charitou Slavičín; 

 
f) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Vzdělávacímu, sociálnímu 

a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slavičín, IČ 28269501, 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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ve výši 150.000,-Kč za účelem: „financování provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež KamPak?“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Vzdělávacím, sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.; 

 
g) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům 

Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 90.000,-Kč za účelem: „financování 
provozních nákladů sportovní haly ve Slavičíně“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/04 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 

 
h) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům 

Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 150.000,-Kč za účelem: „údržba a 
rekonstrukce části sportovní haly“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/05 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 

 
i) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Sportovním klubům 

Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši 40.000,-Kč za účelem: „vybavení sportovní 
haly SK Slavičín – nákup sportovního vybavení, cvičebních pomůcek a nářadí“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/06 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Sportovními kluby Slavičín, z.s.; 

 
j) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 ZŠ Slavičín - Vlára ve výši 

30.000,-Kč za účelem: „podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/07 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
ZŠ Slavičín - Vlára; 
 

k) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Gymnáziu Jana Pivečky 
a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, Slavičín, IČ 46276327, ve výši 60.000,-Kč za účelem: 
„podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/08 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední obornou školou Slavičín; 
 

l) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 SH ČMS – Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze, Nádražní 113, Hrádek na Vlárské dráze, Slavičín, 
IČ 65792459, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „výměny oken na výletišti“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/09 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze; 
 

m) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Římskokatolické farnosti 
Slavičín, Komenského 4, Slavičín, IČ 48473626, ve výši 300.000,-Kč za účelem: „nasvícení 
exteriéru kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecilie ve Slavičíně“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Římskokatolickou farností Slavičín; 
 

n) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 TJ Sokol Nevšová, z.s., 
Nevšová 84, Slavičín, IČ 18811159, ve výši 110.000,-Kč za účelem: „financování celoroční činnosti“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
TJ Sokol Nevšová, z.s.; 
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o) schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 Orel Jednota Slavičín, 
z.s.,, Osvobození 248, Slavičín, IČ 62182170, ve výši 60.000,-Kč za účelem: „obnova sociálního 
zařízení na Orlovně“ 
a 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. D/2019/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a 
Orel Jednota Slavičín p.s.; 
 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2020-2021schválit střednědobý výhled 
rozpočtu města Slavičín na období 2020-2021. 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

3. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín 2018 – Elim Vsetín, o.p.s. 

Usnesení č. 4/0033/18 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2018 obecně prospěšné společnosti Elim 
Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01  Vsetín, IČ 01955144, ve výši 2.000,-Kč 

a 
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a obecně prospěšnou 
společností Elim Vsetín, o.p.s. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

4. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. 4/0034/18 

 
Rada města Slavičín  

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

a) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora sportovní a tělovýchovné 
činnosti v roce 2019“ 
a 

b) schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín 
a Dotačním programem „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2019“; 

 
c) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 

2019“  
a 

d) schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín 
a Dotačním programem „Podpora rozvoje kultury v roce 2019“; 

 
e) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora mimoškolních aktivit dětí a 

mládeže v roce 2019“ 
a 

f) schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín 
a Dotačním programem „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2019“; 

 
g) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního 

prostředí v roce 2019“  
a 

h) schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín 
a Dotačním programem „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019“. 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

5. Volba členů výborů zastupitelstva města Slavičín 

Usnesení č. 4/0035/18 
Rada města Slavičín  

 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
zvolit 
 
1. do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Viceníka 

do funkce člena kontrolního výboru:  
Lenka Častulíková 
Jaroslav Saňák 
Vladimír Koudela 
Jaroslav Mana 
Oldřich Frajt 
Ing. Lubomír Floreš 
Ing. Jan Častulík 
Vladimír Hubík 

  
2. do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Boženu Filákovou 

do funkce člena finančního výboru:  
Tomáš Heczko 
Miroslav Kuja 
PaedDr. Bronislava Králíková 
Adam Koudela 
Miroslav Bartoš 
Ing. Jan Jordán 
Bc. Jakub Durďák 
Mgr. Radomír Zemánek 

  
3. do funkce předsedy výboru pro životní prostředí Mgr. Bc.  Vojtěcha Straku 

do funkce člena výboru pro životní prostředí:  
Radek Studenka 
Jakub Urban 
Ing. Vojtěch Malík 
Martin Žák 
Ing. František Fojtík 
Ing. Martina Slámečková 
Ing. Pavel Studeník 
Ing. Miroslav Novák 

 
 

jmenovat 
- tajemníkem kontrolního výboru Martinu Petríkovou 
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- tajemníkem finančního výboru Ing. Petra Lysáčka 
- tajemnicí výboru pro životní prostředí Ing. Radku Hořákovou  
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

6. Určení členů a volba předsedů osadních výborů 

Usnesení č. 4/0036/18 
Rada města Slavičín  

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

 
určit 
1. členem Osadního výboru Divnice  

Ing. Štěpán Satin 
Libor Malaník 
Josef Bartošík 
Ing. Josef Zvoníček 
Jaroslav Mana 
Mgr. Libuše Jágrová 
Roman Dostál 
Radim Ševčík 
Josef Pešek 

 
2. členem Osadního výboru Hrádek na Vl. dráze  
       Jiři Havlín 
       Vlastimil Častula 
       Josef Pokorný 
       Eva Röderová 
      Jiří Kotraba ml. 
      Jakub Častula 
      Bronislav Frajt 
      Ing. Jakub Koseček 
      Martin Vincour 
 
3. členem Osadního výboru Nevšová  

Ing. Martin Kovář 
Bronislav Münster 
Zuzana Medvědová 
Mgr. Naděžda Zemánková 
PhDr. František Anders 
Josef Münster 
MVDr. Marek Sedláček 
Jana Drgová 
Ladislav Husták 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

7. Delegovaní zástupci města Slavičín 

Usnesení č. 4/0037/18 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
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delegovat  
na volební období 2018-2022 
1. Mgr. Tomáše Chmelu a Moniku Hubíkovou jako zástupce města na 

- valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
- valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
- valné hromady Mikroregionu Luhačovské Zálesí 
- zastupování na plénu společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. 
- valné hromady Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí 
- valná shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy 

 
2. Moniku Hubíkovou a Mgr. Tomáše Chmelu jako zástupce města na 

- valné hromady společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. 
 
3. Mgr. Tomáše Chmelu jako zástupce města na 

- valné hromady společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

8. Schválení určeného zastupitele pro pořízení územního plánu města 

Usnesení č. 4/0038/18 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Slavičín 

 
určit Mgr. Tomáše Chmelu zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu 
města Slavičín a jeho změn pro volební období 2018 – 2022. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

9. Odměňování členů zastupitelstva 

Usnesení č. 4/0039/18 
Rada města Slavičín  

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

 
s účinností od 01.01.2019 
 
I. stanovit v souladu s nařízením vlády č. 18/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Slavičín za výkon funkce: 
a) člena zastupitelstva 1200 Kč 
b) člena rady 4500 Kč 
c) předsedy výboru zastupitelstva 2000 Kč 
d) předsedy komise rady 2000 Kč 
V případě nástupu náhradníka za člena zastupitelstva města bude odměna poskytnuta ode dne 

prvního zasedání zastupitelstva města, jehož se zúčastnil. 

Odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města 

bude poskytována ode dne zvolení do této funkce. 
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II. rozhodnout o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva 
města Slavičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za výkon funkce: 
a) předsedy osadního výboru 4500 Kč 
b) předsedy komise rady 2000 Kč 

 
III. poskytnout v souladu s ustanovením § 80 zákona o obcích z rozpočtu města nebo jeho peněžního 

fondu (Fond zaměstnavatele) další plnění členům zastupitelstva města, a to za obdobných podmínek 
a v obdobné výši jako zaměstnancům města takto: 
a) pro členy zastupitelstva města: 

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostku nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním 
města na veřejných občanských obřadech, 

3. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva, 
b) příspěvek pro uvolněné členy zastupitelstva v souladu s Fondem zaměstnavatele na: 

1. stravování, 
2. penzijní připojištění se státním příspěvkem,  
3. věcné nebo finanční dary, 
4. podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, 
5. rekreaci. 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dalšího plnění podle odst. a) zejména formu, výši a termíny 
poskytování příspěvků, podmínky pro krácení příspěvků stanoví Rada města Slavičín. 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

10. Dodatky k SOD – rekonstrukce obřadní síně 

Usnesení č. 4/0040/18 
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, ve znění pozdějších předpisů, na nové stavební práce na akci: „Rekonstrukce 
obřadní síně radnice – 1. část – stavební práce“ uchazeči AG STAVING, s.r.o. se sídlem Nádražní 170, 
Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve 
výši 100 666,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a zhotovitelem AG STAVING, s.r.o. se 
sídlem Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 na 
nové stavební práce na akci: „Rekonstrukce obřadní síně radnice – 1. část – stavební práce“ za cenu 
obvyklou ve výši 100 666,- Kč bez DPH s termínem dokončení do 21.12.2018. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a zhotovitelem montiva s.r.o., 
Komenského 252, Horní Ves, 763 16 Fryšták, IČ: 28340523, DIČ: CZ28340523 na akci: „Rekonstrukce 
obřadní síně radnice – 4. část – Dodávka a montáž screenových rolet“ s termínem dokončení do 
21.12.2018. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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11. Schválení podání žádosti o dotaci – Slavičín – úprava dopravního značení a 
obnova místní komunikace Mezi Šenky 

Usnesení č. 4/0041/18 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstva města Slavičín  

schválit podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram – Podpora 
obnovy místních komunikací na akci Slavičín – úprava dopravního řešení a obnova MK ul. Mezi Šenky. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

12. Nabídka k majetkoprávnímu vypořádání pozemků – Vojenské lesy a statky ČR 

Usnesení č. 4/0042/18 
Rada města Slavičín  

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

vyhlásit záměr na prodej pozemků parc. č. 1077/11, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/9, 1078/1, 1078/3, 
1078/5, 2093/1, 2093/1, 2093/7, 2093/10, 2093/11, 2093/7, 2093/9 a parc. č. st. 359/2, všechny 
v katastrálním území Divnice na základě nabídky Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

13. Plná moc pro Moravskou vodárenskou, a.s. 

Usnesení č. 4/0043/18 
Rada města Slavičín 

z m o c ň u j e  
Moravskou vodárenskou, a.s., IČ 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc k zastupování v řízení o 
povolení k nakládání s vodami vypuštěných z odlehčovací komory v areálu ČOV Nevšová. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

14. Zřízení služebnosti – E.ON Distribuce 

Usnesení č. 4/0044/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 632/1, 24/1 
a 4516/1 v k.ú. Slavičín, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem stavby inženýrských sítí - nové 
přípojky zemním kabelem, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + DPH v platné sazbě. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

15. Zřízení služebnosti – E.ON Distribuce, a. s. 

Usnesení č. 4/0045/18 
Rada města Slavičín  
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s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene - osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č. 4335/8, 
4346, 121/1 a parc. č. st. 107/1 a 104/2  v k.ú. Nevšová, ve prospěch provozovatele distribuční soustavy 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, za účelem 
úpravy distribuční sítě NN, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + DPH v platné sazbě. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

16. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Slavičín –

Usnesení č. 4/0046/18 
Rada města Slavičín  

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

vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.č. 3001/2 v katastrálním území Slavičín o výměře cca 250 
m2 na základě žádosti 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

17. Schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 882 a čp. 883 ve Slavičíně (RCK) 

Usnesení č. 4/0047/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

1. pronájem nebytových prostor v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 
v k.ú. Slavičín, a to: 

a) místností č. 110, 111, 112, 113, 114 o celkové výměře 67,05 m2 umístěných v 1. podzemním 
podlaží budovy čp. 882 Aleši Krajíčkovi, IČ 456 86 998, Okružní 658,  763 21 Slavičín, za 
nájemné 2.794,- Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 4.023,- Kč měsíčně bez DPH, 
na dobu do 31.12.2020, za účelem prodeje a servisu šicích a vyšívacích strojů; 

b) místnost č. 122 o výměře 16 m2 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy čp. 882 společnosti 
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., IČ 492 87 885, Březina 13, 506 01 Jičín, za nájemné 
667,- Kč měsíčně bez DPH  a paušální platbu ve výši 960,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 
31.12.2020, za účelem provozování administrativní činnosti a skladování zboží; 

c) místnost č. 210 o výměře 19,85 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 Barboře 
Šimčíkové, IČ 752 78 022, Květná 433, 763 21 Slavičín, za nájemné 827,- Kč měsíčně bez DPH 
a paušální platbu ve výši 1.191, Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem 
provozování kadeřnictví; 

d) místnosti č. 211, 212 o celkové výměře 27 m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 
882 Ivetě Havrlantové, IČ 882 76 741, Antonína Slavíčka 1102, 763 26 Luhačovice, za nájemné 
1.125,- Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1.620,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu 
do 31.12.2020, za účelem provozování manikúry a pedikúry; 

e) místností č. 202 a 206 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 o celkové výměře 
31,75 m2 Janu Bezděkovi, IČ 880 27 104, Jasmínová 462, 763 21 Slavičín, za nájemné 1.323,- 
Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1.905,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 
31.12.2020, za účelem provozování internetového obchodu a vývoje SW; 

f) místnost č. 203 o výměře 12,25 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 882 Haně 
Mojžíškové, IČ 765 75 900, Hrádecká 96, 763 21 Slavičín, za nájemné 510,- Kč měsíčně bez 
DPH a paušální platbu ve výši 735,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem 
provozování administrativní činnosti; 

g) místnost č. 303 umístěné v 2. nadzemním podlaží a místnost č. 215 umístěné v 1. nadzemním 
podlaží budovy čp. 882 o celkové výměře 32,85 m2 společnosti EnergoServis Plus s.r.o., IČ 293 
59 490, Komenského 882, 763 21 Slavičín, za nájemné 1.369,- Kč měsíčně bez DPH a paušální 
platbu ve výši 1.971,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020,  za účelem provozování 
administrativní činnosti;   
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h) místnost č. 304 o výměře 21 m2 umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 společnosti 
SARP-TECH s.r.o., IČ 293 00 827, Komenského 882, 763 21 Slavičín, za nájemné 875,- Kč 
měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1.260,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 
31.12.2020, za účelem  obchodování  se zbožím a  administrativní činnost; 

i) místností č. 305, 306, 307, 308, 309, 310,  300 (část)  o celkové výměře 109,05 m2 umístěných 
v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 882 Krajské pedagogicko-psychologické poradně a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 617 16 456, J. A. Bati 5520, 
760 01 Zlín, za nájemné 3.181,- Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 5.869,- Kč 
měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem provozování detašovaného pracoviště  
KPPP a ZDVPP Zlín; 

j) místnosti č. 400 o výměře 32,85 m2 umístěné v 3. nadzemním podlaží budovy čp. 882 
společnosti Ateliér Mur s.r.o., IČ 056 08 074, Komenského 882, 763 21 Slavičín, za nájemné 
1.369,- Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1.971,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu 
do 31.3.2019, za účelem provozování projekční kanceláře;  

 
2. pronájem nebytových prostor umístěných v budově bez čp./eč., která je součástí pozemku parc. 

č. st. 29/2 v k.ú. Slavičín, a to místností č. 100, 101, 102, 104 o celkové výměře 42,15 m2 Zuzaně 
Lutonské, IČ 055 10 759, Ševcovská 308, 763 21 Slavičín, za nájemné 1.756,- Kč měsíčně bez 
DPH  a paušální platbu ve výši 2.055,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31.12.2020, za účelem 
provozování cukrářské výrobny. 

 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

18. Prodloužení nájemních smluv 

Usnesení č. 4/0048/18 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na byty pro nájemce: 
 

– na dobu do 31.12.2019 
– na dobu do 31.12.2019 
 – na dobu do 31.1.2019 

– na dobu do 31.3.2019 
– na dobu do 31.3.2019 

– na dobu do 31.3.2019 
– na dobu neurčitou 

– na dobu neurčitou 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

19. Smlouva o koupi bytového družstva Centrum Slavičín 

Usnesení č. 4/0049/18 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
1. delegovat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Mgr. Boženu Filákovou, jako zástupce města Slavičín na členské schůze 
Bytového družstva Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395. 
 

2. schválit podle ustanovení § 85 písm. a) zákona o obcích uzavření smlouvy o koupi závodu 
s Bytovým družstvem Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395. 
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3. schválit podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona obcích s účinností od 1. 1. 2019 zrušení 
Bytového družstva Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395, s likvidací, přičemž po dobu likvidace bude 
družstvo užívat svoji dosavadní firmu s dovětkem „v likvidaci“. 
 

4. navrhnout podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích členské schůzi Bytového družstva 
Centrum Slavičín, IČ: 262 19 395, jmenovat likvidátorem družstva Mgr. Boženu Filákovou. 

 
uložit zástupci města Slavičín hlasovat na členské schůzi Bytového družstva Centrum Slavičín, IČ: 262 
19 395, pro schválení prodeje závodu tohoto družstva, pro zrušení tohoto družstva s likvidací a pro 
jmenování navrženého likvidátora. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

20. Vyřazení nepotřebného majetku 

Usnesení č. 4/0050/18 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  
 

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 
 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Slavičína 

schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
EKG HP 1771 (inv.č. 81386) ve správě Městské nemocnice Slavičín 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 

 

21. Plná moc pojišťovacímu makléři – Pavel Švach, Slavičín 

Usnesení č. 4/0051/18 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

a) plnou moc pojišťovacímu makléři Pavlu Švachovi, IČ 72409771, se sídlem Dlouhá 784, 763 21 

Slavičín, k zastupování ve věci pojistné smlouvy č. 6667500394, 

 

b) plnou moc pojišťovacímu makléři Pavlu Švachovi, IČ 72409771, se sídlem Dlouhá 784, 763 21 

Slavičín, k zastupování ve věci správy komplexního rizikového pojištění uvolněných zastupitelů, 

 

z m o c ň u j e  

starostu Mgr. Tomáše Chmelu k podpisu plných mocí. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

22. Žádost o výpůjčku části pozemku -

Usnesení č. 4/0052/18 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  
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na výpůjčku části pozemku parc. č. 640/1 o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Slavičín na základě 
žádosti
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

23. Projekt "KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ" 

Usnesení č. 4/0053/18 
Rada města Slavičín  

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

schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín 
s Mikroregionem Luhačovské Zálesí, se sídlem Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ 70287201, za 
účelem realizace projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ“. 
 

s c h v a l u j e  

znění Smlouvy u výpůjčce mezi městem Slavičín a vypůjčiteli, jejíž předmětem je výpůjčka a darování 
domovních kompostérů v rámci projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ 
ZÁLESÍ“. 

 
z m o c ň u j e  

vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku Městského úřadu Slavičín k uzavírání Smluv o 
výpůjčce domovních kompostérů v rámci projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU 
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

24. Projekt "DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ MIKROREGIONU 
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ" 

Usnesení č. 4/0054/18 
Rada města Slavičín  

 
s c h v a l u j e  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín s Mikroregionem 
Luhačovské Zálesí, se sídlem Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ 70287201, za účelem realizace 
projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉM 
ZÁLESÍ“. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

25. Přistoupení města Slavičín do Sdružení místních samospráv ČR 

Usnesení č. 4/0055/18 
Rada města Slavičín  

d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit v souladu s ustanovením § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky přistoupení města 
Slavičín do Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599, Prštné, 
760 01 Zlín. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 

26. Žádost o předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o výstavbě -

Usnesení č. 4/0056/18 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

o podání žádosti Komerční bance, a.s. o udělení předběžného souhlasu s uzavřením smlouvy o 

výstavbě s

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Bc. Stanislav Milička 

        starosta                      ověřovatel 
 
 


