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1. Rozpočtové opatření 

Usnesení č. 20/0215/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 15/2019/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve 
výši 465 tis. Kč a současně krytí vlastního podílu nad rámec dotace ve výši 89 tis. Kč. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Humpola) 
 
 

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

 
 
 
 

2. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města 
Slavičín k 31. 12. 2018 

Usnesení č. 20/0216/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, 
Školní 403, 763 21 Slavičín, IČ: 70871540 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Vlára, Školní 403, 763 21 
Slavičín, IČ: 70871540, za rok 2018: 

 
zisk        96.024,21 Kč 
z toho: z hlavní činnosti               - 78.529,37 Kč 
             z doplňkové činnosti  174.553,58 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:      96.024,21 Kč 

 
c) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, 

Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
20. schůze Rady města Slavičín konané dne 22. 5. 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.  

 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Slavičín-Malé Pole, Osvobození 8, 
763 21 Slavičín, IČ: 70882134, za rok 2018: 

 
zisk                 0,00 Kč 
z toho: z hlavní činnosti                                     0,00 Kč 
             z doplňkové činnosti             0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:               0,00 Kč 
fond odměn:               0,00 Kč 

 
e) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, 

Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ: 70871531 
f) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Dlouhá 470, 

763 21 Slavičín, IČ: 70871531, za rok 2018: 
 

zisk        34.870,17 Kč 
z toho: z hlavní činnosti                  34.870,17 Kč 
             z doplňkové činnosti             0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:      14.870,17 Kč 
fond odměn:      20.000,00 Kč 

 
g) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad 

Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín, IČ: 70983895 
h) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slavičín-Vlára, Nad Ovčírnou 351, 

763 21 Slavičín, IČ: 770983895, za rok 2018: 
 

zisk       125.960,73 Kč 
z toho: z hlavní činnosti     125.960,73 Kč              
z doplňkové činnosti                           0,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:     105.960,73 Kč 
fond odměn:       20.000,00 Kč 

 
i) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, 

Osvobození 296, 763 21 Slavičín, IČ: 69652406 
j) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavičín, Osvobození 296, 763 

21 Slavičín, IČ: 69652406, za rok 2018: 
 

zisk       253.495,76 Kč 
z toho: z hlavní činnosti    226.735,76 Kč 
             z doplňkové činnosti     26.760,00 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:     253.495,76 Kč 

 
k) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, 

Komenského 1, 763 21 Slavičín, IČ: 62181378  
l) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1, 763 

21 Slavičín, IČ: 62181378, za rok 2018: 
 

zisk        56.905,89 Kč 
z toho: z hlavní činnosti                     - 292.956,20 Kč 
             z doplňkové činnosti  349.862,09 Kč 
a rozdělení výsledku hospodaření: 
rezervní fond:      56.905,89 Kč 

 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Humpola) 
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3. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici 
Slavičín 

Usnesení č. 20/0217/19 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  s o u h l a s  

 
s přijetím věcného daru – ultrazvukového přístroje Affinity 70G s příslušenstvím – pro Městskou nemocnici 
Slavičín, p.o. od Prabos plus a.s., Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČ: 26272857. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Přijatý dar umožní pokračovat v poskytování standardního spektra zdravotnických úkonů bez 
omezení, které dočasně vzniklo po skončení životnosti stávajícího ultrazvukového přístroje. 
 
 
 
 

4. Odvolání a jmenování členů školských rad 

Usnesení č. 20/0218/19 
Rada města Slavičín  

 
o d v o l á v á  
 
a) Ing. Jaroslava Končického z funkce člena školské rady při Základní škole Slavičín – Vlára, Školní 

403 
b)  Mgr. Boženu Filákovou z funkce členky školské rady při Základní škole Slavičín – Malé Pole, 

Osvobození 8 
 
j m e n u j e 
 
a) Mgr. Tomáše Chmelu členem školské rady při Základní škole Slavičín – Vlára, Školní 403 
b) Moniku Hubíkovou členkou školské rady při Základní škole Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Uvedeným krokem dochází k obměně členů školských rad v důsledku změn ve vedení města 
po komunálních volbách v roce 2018. 
 
 
 
 
 

5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 20/0219/19 
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 dodávky na akci: „MŠ Malé Pole - konvektomat“ uchazeči Pavlu Šedovi, Kostelní 
65, 687 08 Buchlovice, IČ: 62164996, DIČ: CZ7401044618, za cenu obvyklou ve výši 199 740,- Kč bez 
DPH. 
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s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Pavlem Šedou, Kostelní 65, 687 08 
Buchlovice, IČ: 62164996, DIČ: CZ7401044618 na dodávky na akci: „MŠ Malé Pole - konvektomat“ za 
cenu obvyklou ve výši 199 740,- Kč bez DPH, s termínem dodání do 31. 07. 2019. 

 

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Seznam doručených a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. Retigo s.r.o., Láň 2310, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm – nabídková cena 211 460,30 Kč bez DPH 
2. GastroTechno s.r.o., Tř. T. Bati 1090, 765 02 Otrokovice – nabídková cena 199 840,- Kč bez DPH 
3. SEVEZA spol. s r.o., Huštěnovice 365, 687 03 Babice u Uherského Hradiště – nabídková cena 251 
180,- Kč bez DPH 
3. Pavel Šeda, Kostelní 65, 687 08 Buchlovice – nabídková cena 199 740,- Kč bez DPH 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 
 
 

6. Žádost o pacht pozemku v k. ú. Divnice – 

Usnesení č. 20/0220/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pacht pozemku parc. č.  2706 o výměře 1262 m2 v k. ú. Divnice na základě žádosti 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Jedná se o pozemek kategorie sad, aktuálně v neudržovaném stavu. Předmětem pachtu je 
řádné užívání s cílem vytvořit hospodářský užitek. 

 
 
 
 

7. Smlouva o spolupráci – DIMATEX CS, spol. s.r.o. 

Usnesení č. 20/0221/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a společností DIMATEX CS, spol. s.r.o., IČ 
43224245, Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, za účelem umístění a provozování kontejnerů na 
sběr oděvů, obuvi a textilu. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
Anotace: Jde o další krok vedoucí k zajištění vyšší frekvence a kvality svozu vysloužilého textilu. 
Stávající poskytovatel této služby garantoval kvalitu a frekvenci v úrovni, která nebyla z hlediska potřeb 
občanů dostatečná. 
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8. Prodloužení nájemních smluv na byty 

Usnesení č. 20/0222/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů nájemcům: 
 
Ivana a František Výletovi, Slavičín 836/42 – na dobu do 31. 8. 2019 
Petr Poláček, Slavičín 836/12 – na dobu do 31. 5. 2020 
Ing. Peter Petrík, Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 234/11 – na dobu neurčitou 
Antonín Šůstek, Slavičín, Nevšová 108/1 – na dobu neurčitou 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
 

9. Schválení pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 882 ve Slavičíně 

Usnesení č. 20/0223/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru  - místnosti č. 302 o výměře 33,10 m2 v 2. 
nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín, se 
společností TSG Czech s.r.o., IČ 077 04 330, Družstevní I 195, 763 21 Slavičín, za nájemné 1379,- Kč 
měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 1986,- Kč měsíčně bez DPH, na dobu do 31. 12. 2020 za 
účelem provozování administrativní činnosti 
 
s o u h l a s í  
 

s umístěním sídla společnosti  TSG Czech s.r.o, IČ 077 04 330, na adrese Slavičín, Komenského 882 
a se zápisem tohoto sídla do obchodního rejstříku. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Na základě jediné podané nabídky RMS rozhodla o její akceptaci a o obsazení jedné 
z posledních prostor v objektu Podnikatelského centra v areálu Prabosu. 
 
 
 

10. Schválení uzavření dodatku č. 7/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku 

Usnesení č. 20/0224/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 7/2019 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a 
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce nebytového prostoru v majetku města 
Slavičín. 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotace: Dodatkem RMS umožňuje dílčí rekonstrukci prostor bývalé kotelny vedle prodejny Help za 
účelem pronájmu k drobnému podnikání. 
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11. Žádost o umístění markýz nad výkladní skříně u nebytového prostoru 

Usnesení č. 20/0225/19 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

Veronice Kozubíkové souhlas k umístění markýz nad výkladní skříně u nebytového prostoru v domě čp. 
17 v Hrádku na Vlárské dráze. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 

12. Schválení pronájmu bytu v DPS čp. 841 ve Slavičíně 

Usnesení č. 20/0226/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 306 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně o celkové výměře  
33,08 m2, za nájemné stanovené usnesením RMS č. 16/0192/19 ze dne 23. 4. 2019, na dobu určitou 
jednoho roku pro žadatele 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 

13. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Slavičín – cyklotrasa Hrádek - 
Šanov 

Usnesení č. 20/0227/19 
Rada města Slavičín  

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a obcí Rokytnice 
se sídlem Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202 v rámci stavby „Slavičín – cyklotrasa Hrádek – 
Šanov“ spočívající ve vybudování cyklotrasy na pozemcích p. č. 292/88, 292/89, 292/91, 292/54, 
292/55, 292/56, 292/93, 293/6 v k. ú. Rokytnice u Slavičína za podmínek: 
- vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit na služebných pozemcích cyklotrasu a 

tuto provozovat a udržovat 
- provádět na této cyklotrase úpravy za účelem její modernizace nebo údržby a právo nového připojení 

k silnici III/49518 (sjezdem) 
- služebnost bude zřízena bezúplatně 
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, alespoň po dobu 8 let. 

 
 

 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
Anotaci: Služebnost se zřizuje na tu část plánované cyklotrasy Hrádek – Šanov, která vede po 
pozemcích obce Rokytnice v k. ú. Rokytnice u Slavičína. 
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14. Dohoda ŘSZK – Slavičín – cyklotrasa Hrádek - Šanov 

 

Usnesení č. 20/0228/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o podmínkách udělení souhlasu ke zrušení stávajícího dopravního připojení – účelové 
komunikace a se stavbou nového dopravního připojení a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku 
(jeho části) ve vlastnictví Zlínského kraje číslo: SML/0366/19 mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 v rámci 
stavby „Slavičín – cyklotrasa Hrádek – Šanov“. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Čechmánek) 
 
 
 
Anotace: Sjezd z cyklotrasy je nutno zřídit jako koncovou část úseku Hrádek – Šanov a k jeho realizaci 
je nutno uzavřít dohodu s ŘSZK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................        .............................................. 
          Mgr. Tomáš Chmela             Mgr. Milena Tománková 

        starosta                       ověřovatelka 
 


