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1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. 9/0093/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 mezi 
městem Slavičín a R-Ego, z.s., náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín, IČ 70885605, ve výši 50.000 Kč za 
účelem: „financování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“;  
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 mezi 
městem Slavičín a Základní školou Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8, Slavičín, IČ 70882134, ve výši 
19.900,-Kč za účelem: „předplavecký výcvik pro žáky 1. roč., zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky 
4. a 5. roč.“; 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 mezi 
městem Slavičín a Základní umělecká školou Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121, Slavičín, IČ 44118155, 
ve výši 20.000,-Kč za  účelem: „pořízení basové kytary a mikrofonu“;  
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 mezi 
městem Slavičín a Rodinným  a mateřským centrem Slavičín, z.s., K Hájenkám 357, Slavičín, IČ 
22835091, ve výši 50.000,-Kč za účelem: „provoz rodinného a mateřského centra Slavičín; 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 mezi 
městem Slavičín a Junákem - českým skautem, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z.s., IČ 65822650, ve 
výši 18.000,-Kč za účelem: „pořízení podsadových stanů pro letní skautské tábory“. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o postup plnění rozpočtu města Slavičín schváleného zastupitelstvem dne 19.12.2018. 

 
 

2. Darovací smlouvy na peněžité dary z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 

Usnesení č. 9/0094/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
9. schůze Rady města Slavičín konané dne 30. 1. 2019 

 
 

 
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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a) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 
mezi městem Slavičín a Domovem pro seniory Loučka, příspěvkovou organizací, Loučka 128, IČ 
70850895, ve výši 22.000 Kč; 

 
b) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 

mezi městem Slavičín a Domovem pro seniory Luhačovice, příspěvkovou organizací, 
        V Drahách 1105, Luhačovice, IČ 70850909, ve výši 8.000 Kč; 
 
c) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 

mezi městem Slavičín a NADĚJÍ Nedašov, spolkem, Nedašov 161, 763 32 Nedašov, IČ 
00570931, ve výši 4.000 Kč;  

 
d) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2019 

mezi městem Slavičín a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, 
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, IČ 092096, pro Domov pro seniory Nezdenice, ve výši 10.000 
Kč; 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jde o poskytnutí příspěvků soc. zařízením, ve kterých žijí občané města Slavičín. 
 
 

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce stravy – ZŠ Vlára Slavičín 

Usnesení č. 9/0095/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce stravy ze dne 28.01.2009 mezi Základní školou Slavičín - 
Vlára, p.o. a městem Slavičín, jehož předmětem je zvýšení ceny stravného pro zaměstnance města 
Slavičín. 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Tato úprava je provedena v souvislosti se zvýšením ceny obědů v Šj ZŠ Vlára od 01.02.2019. 
 
 

4. Jmenování hodnotící komise 

Usnesení č. 9/0096/19 
 
Rada města Slavičín  

j m e n u j e  
 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu v tomto 
složení: 
 
Členové:              Náhradníci: 
Monika Hubíková Mgr. Tomáš Chmela 
Ing. Alois Studeník Ing. arch. Radim Bosák 
Ing. Ladislav Janáček Ing. arch. Karel Humpola 
Ing. Alena Viktorinová Ing. Tomáš Hrbáček 
Ing. Radka Hořáková  Ing. Petr Lysáček 
  
s účinností od 01. 02. 2019 s tím, že výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání 
obálek. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Komise je obměněna z důvodu změny ve vedení města Slavičín po loňských komunálních volbách. 
 
 

5. Dohody o spolupráci partnerů na malých projektech 

Usnesení č. 9/0097/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
a) uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Probuzení historických zámeckých parků 

na obou stranách hranice“ mezi městem Slavičín a obcí Uhrovec se sídlem SNP 86/7, 956 41 
Uhrovec, Slovenská republika. 

 
b) uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Slavičín – československé kulturní léto“ 

mezi městem Slavičín a obcí Uhrovec se sídlem SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, Slovenská republika. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

6. Projekt: „Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ 

Usnesení č. 9/0098/19 
Rada města Slavičín 

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

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
"Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice" 

b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu 
 s podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o projekt, jehož cílem je návrh revitalizace zámeckého parku ve Slavičíně a související kulturní 
akce. 
 
 

7. Projekt: „Slavičín – československé kulturní léto“ 

Usnesení č. 9/0099/19 
Rada města Slavičín  

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

a) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace malého projektu 
"Slavičín – československé kulturní léto" 
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b) zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
c)  zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 

projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu  
s podmínkami poskytnutí pomoci 

d) vyčleněnou finanční částku v EUR. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o projekt, jehož cílem je údržba letního kina a uspořádání některých přeshraničních kulturních 
akcí. 
 
 

8. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721013370 

Usnesení č. 9/0100/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 7721013370 se společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, IČ 47116617, jehož předmětem 
je pojištění majetku nabytého městem Slavičín od Bytového družstva Centrum Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o rozšíření pojistné smlouvy v souvislosti se zánikem BD Centrum a převodem tohoto majetku 
na město Slavičín. 
 
 

9. Zřízení služebnosti E.ON Distribuce 

Usnesení č. 9/0101/19 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  
 
usnesení č. 4/0045/18 ze dne 11. 12. 2018 ve věci zřízení věcného břemene - osobní služebnosti 
energetického vedení na pozemku města Slavičín, 
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení věcného břemene - osobní služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 4335/8 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, a za úplatu 
v souladu s usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

10. Zřízení služebnosti – Novostavba RD Nevšová 

Usnesení č. 9/0102/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní, plynové, dešťové a splaškové kanalizační 
přípojky včetně vybudování nového připojení na komunikaci III/4931 na pozemku parc.č. 4353/4 v k.ú. 
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Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 2477 a 2500 v k.ú. Nevšová, 
za úplatu v souladu s usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

11. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 623/17 v k. ú. Slavičín – 

Usnesení č. 9/0103/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  
 
na prodej části pozemku parc.č. 623/17 v katastrálním území Slavičín o výměře cca 13 m2 na základě 
žádosti 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

12. Pacht pozemků parc. č. 4281/2 a 4238/5 v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 9/0104/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  
 
a) na pacht pozemku parc.č. 4281/2 v katastrálním území Slavičín o výměře 401 m2, 
b) na pacht pozemku parc.č. 4238/5 v katastrálním území Slavičín o výměře 394 m2, 
na dobu neurčitou za účelem zemědělského obhospodařování. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se sjednocení charakteru uživatelských práv v prolukách mezi řadovkami v ul. Mladotická. 
 
 

13. Žádost o pronájem bytu v domě čp. 30 v Hrádku na Vlárské dráze 

Usnesení č. 9/0105/19 
Rada města Slavičín  

n e s c h v a l u j e 
 
pronájem bytu v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
RMS posoudila danou situaci a upřednostnila záměr komplexního řešení problematiky objektu čp. 30. 
 
 

14. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 9/0106/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
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a) ukončení nájmu nebytových prostor v budově čp. 882 ve Slavičíně, a to místnosti č. 211 a 212 v 1. 

nadzemním podlaží této budovy dohodou ke dni 31.1.2019 – nájemce Iveta Havrlantová 
 
b) pronájem nebytových prostor v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k.ú. 

Slavičín, a to místnosti č. 204 o celkové výměře 28,20 m2 v 1. nadzemním podlaží této budovy Ivetě 
Havrlantové, IČ 882 76 741, Antonína Slavíčka 1102, 763 26 Luhačovice, za nájemné 1175 Kč 
měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1692 Kč měsíčně bez DPH, na dobu od 1.2.2019 do 
31.12.2020, za účelem provozování manikúry a pedikúry. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jde o přesun provozovny za účelem drobného podnikání v objektu čp. 882. 
 
 

15. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v domě čp. 17 ve Slavičíně, 
Hrádku na Vlárské dráze 

Usnesení č. 9/0107/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  
 
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 104.5 m2 v přízemí domu čp. 17, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 8 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze na dobu neurčitou, za nájemné 
minimálně ve výši 525 Kč/m2/rok za prodejní plochy a minimálně ve výši 430 Kč/m2/rok za plochy ostatní. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jde o vyhlášení záměru na pronájem prostor po bývalé prodejně jízdních kol. 
 
 

16. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 51 ve Slavičíně 

Usnesení č. 9/0108/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  
 
na pronájem nebytových prostor – buňky č. 107 o celkové výměře 28 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy 
čp. 51, která je součástí  pozemku parc. č. st. 983 v katastrálním území Slavičín, na dobu do 31.12.2020  
za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok  a poměrné části společné chodby o výměře  4 m2 za nájemné 380 
Kč/m2/rok. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 0 
 
 

17. Ukončení nájmu bytu dohodou a stanovení nájemného 

Usnesení č. 9/0109/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
ukončení nájmu bytu č. 9 v domě čp. 389 ve Slavičíně, nájemce  dohodou ke dní 31.1.2019. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

18. Schválení uzavření dodatku o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 9/0110/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku mezi městem Slavičín a BTH 
Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce městského bytu. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o dodatek ošetřující dílčí rekonstrukci bytové jednotky č. 9 v domě čp. 389 s cílem přípravy 
pro další pronájem. 
 
 

19. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce 

Usnesení č. 9/0111/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 15 m2 (část buňky č. 105) v 1. nadzemním 
podlaží budovy čp. 51, která je součástí pozemku parc. č. st. 983 v k.ú. Slavičín, Charitě Slavičín, IČ 
704 35 618, Komenského 115, Slavičín na dobu do 31.12.2022, za účelem uskladnění potravinové a 
materiální pomoci.  
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 

20. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 - Krajská 
 nemocnice T. Bati, a.s. 

Usnesení č. 9/0112/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  
 
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Krajské nemocnici T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 27661989, ve výši 20 000 Kč 

a 
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a Krajskou nemocnicí 
T. Bati, a.s. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jde o schválení finančního daru KNTB, který je tvořen výtěžkem ze vstupného na plesu města Slavičín. 
 
 

21. Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 9/0113/19 
Rada města Slavičín  
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s c h v a l u j e  
 
rozpočtové opatření č. 1/2019/RMS – poskytnutí peněžitého daru Krajské nemocnici T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 27661989, ve výši 20 000 Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace: 
Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: 
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 
 
 

22. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o hypotečním úvěru mezi městem Slavičín a Komerční 
bankou, a.s. 

Usnesení č. 9/0114/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o hypotečním úvěru r.č. 06600230900 ze dne 2.1.2001, mezi 
městem Slavičín a Komerční bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČO: 45317054, jehož předmětem je převod povinností týkajících se splátek jistiny a úroků z Bytového 
družstva Centrum Slavičín na město Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
anotace:  
Jedná se o úpravu smlouvy o hypotečním úvěru v souvislosti se zánikem BD Centrum. 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela            Ing. Petr Čechmánek 

        starosta                      ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

