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1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín – ParaAgility 
Walachia z.s. 

Usnesení č. 35/0401/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace ParaAgility Walachia z.s., Lipová 117, 763 21 Lipová, IČ: 07502036, ve 
výši 20 000 Kč za účelem pořízení překážek potřebných k výcviku paraagility. 

 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a ParaAgility 

Walachia z.s., Lipová 117, 763 21 Lipová, IČ: 07502036. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 
 
Anotace: Spolek ParaAgility Walachia žádá o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín 
na rok 2019 na zakoupení překážek potřebných k výcviku paraagility (zapojení zdravotně postižených). 
Dle informací uvedených v žádosti budou překážky využívány dlouhodobě, mimo jiné i při závodech 
v paraagility a agility ve Slavičíně. 

 
 
 

2.  Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti 
ve Slavičíně 

Usnesení č. 35/0402/19 
 
Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  
 
a) ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Slavičíně pro 

smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené po 31.12.2019 
b) vzor smlouvy o nájmu hrobového místa 

 
p o v ě ř u j e  
 
Jana Janečka, jednatele společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., uzavíráním smluv o nájmu 
hrobového místa. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
35. schůze Rady města Slavičín konané dne 10. 10. 2019 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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Anotace: Dochází k úpravě cen tak, aby pokrývaly alespoň polovinu ročních nákladů na služby údržby 
(bez započítání investičních nákladů) a ke sladění smluv s novou legislativní úpravou. 
 
 
 

3.  Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 35/0403/19 
Rada města Slavičín  

a) 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 služby na akci: „Vypracování projektové 
dokumentace: Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – povrchy“ uchazeči Ing. Milan 
Koňař, Slovenská 2034, 755 01 Vsetín, IČ: 45170037 za cenu obvyklou ve výši 185 800,- Kč. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Milan Koňař, Slovenská 2034, 755 01 
Vsetín, IČ: 45170037 na služby na akci: „Vypracování projektové dokumentace: Slavičín – opatření pro 
hospodaření se srážkovou vodou – povrchy“ za cenu obvyklou ve výši 185 800,- Kč, s termínem 
realizace od 11. 10. 2019 do 15. 12. 2019. 

b) 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 služby na akci: „Vypracování projektové 
dokumentace: Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – akumulace“ uchazeči UPOSS 
spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, IČ: 42340918, DIČ: CZ42340918 za cenu 
obvyklou ve výši 278 700,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 
763 26 Luhačovice, IČ: 42340918, DIČ: CZ42340918 na služby na akci: „Vypracování projektové 
dokumentace: Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – akumulace“ za cenu obvyklou 
ve výši 278 700,-  Kč bez DPH, s termínem realizace od 11. 10. 2019 do 15. 12. 2019. 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 
 
Anotace:  
 

a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. Ing. Milan Koňař, Slovenská 2034, 755 01 Vsetín – nabídková cena 185 800 Kč (neplátce DPH) 
2. UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 197 000,- Kč bez 
DPH, 238 370,- Kč vč. DPH 
3. NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín – nabídková cena 199 200,- Kč bez DPH, 
241 032, - Kč vč. DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. Ing. Milan Farář, Ronzovy Paseky 505, 760 01 Zlín – Příluky – nabídková cena 312 000,- Kč bez 
DPH 
2. UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 278 700,- Kč bez 
DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
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4. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín – UnArtel s.r.o. 

Usnesení č. 35/0404/19 

Rada města Slavičín  
 
s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 302/76, 316/9, 316/15, 4554/8 
a 4454/9 v k. ú. Slavičín ve prospěch společnosti UnArtel s.r.o., IČ 29284074, se sídlem Dlouhá 300, 
763 21 Slavičín, za účelem uložení podzemního vedení inženýrské sítě, a to úplatně za úhradu podle 
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 
 
Anotace: Společnost UnArtel hodlá realizovat stavbu „HDPE Slavičín, ul. Malé Pole“ v rámci výstavby 
nové lokality bydlení ZTV - Satelit rodinných domů, Malé Pole. Jedná se o vybudování veřejné 
telekomunikační sítě s přípojkami. 
 
 
 

5. Zrušení vylučovací žaloby –

Usnesení č. 35/0405/19 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

v souladu s usnesením č. 30/0347/19 o zpětvzetí vylučovací žaloby na pozemky parc. č. st. 459/2, 
460/2, 461/2, parc. č. 2245/5, 2245/8, 2245/10, 2245/11, 2245/12, 2245/13, 2678/3, 2678/5 v k. ú. 
Hrádek na Vlárské dráze, a to z důvodu dobrovolného zastavení exekuce ze strany žalované. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 
 
Anotace: Z důvodu dobrovolného zastavení exekuce ze strany žalované rozhodla RMS o zrušení 
podání vylučovací žaloby na pozemky v duplicitním vlastnictví v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze.  
 
 
 

6. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Divnice –

Usnesení č. 35/0406/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na směnu pozemků v katastrálním území Divnice, a to části pozemku parc. č. 18/1 o výměře cca 850 
m2. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 
 
Anotace: Je vyhlašován záměr na směnu pozemků v k. ú. Divnice, a to pozemek parc. č. 2652 o výměře 
1.033 m2, a části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 850 m2. 
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7. Žádost o výměnu bytů 

Usnesení č. 35/0407/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

1. 
- ukončení nájemní smlouvy uzavřené s  na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 389 

ve Slavičíně dohodou ke dni 31.10.2019 
- ukončení nájemní smlouvy uzavřené s  na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 347 

ve Slavičíně dohodou ke dni 31.10.2019 
 

2. 
- uzavření nájemní smlouvy s  na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 389 ve 

Slavičíně o celkové výměře 31,45 m2 za nájemné ve výši 1556 Kč měsíčně na dobu neurčitou 
- uzavření nájemní smlouvy s na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 347 ve 

Slavičíně o celkové výměře 45,30 m2 za nájemné ve výši 2 295 Kč měsíčně na dobu neurčitou 
 
s t a n o v u j e 
 
1. nájemné v bytě č. 389/2 na 1 556 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit 

nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem pro dobu od 
posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné každoročně 
jednostranně zvýšit současně též o 5 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se 
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku 
 
 

2. nájemné v bytě č. 347/5 na 2 295 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit 
nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem pro dobu od 
posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné každoročně 
jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se 
provede s účinností k 1.7. kalendářního roku 

 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 

 
Anotace:  Požadavek nájemců o vzájemnou výměnu bytů, která by jim vyhovovala prostorově i finančně. 
 
 
 

8.  Schválení uzavření dohody o splátkách dluhu 

Usnesení č. 35/0408/19 
Rada města Slavičín  

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

schválit uzavření Dohody o splátkách dluhu s  v celkové výši 81 749,- Kč formou 
měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč.  
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 

 
Anotace: Uzavřením dohody o splátkách bude vyřešena situace týkající se splácení dlužných částek 
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9.  Schválení uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 35/0409/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 26. 11. 2019. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Čechmánek, Hubíková) 
 

 
Anotace: Dodatkem je prodloužené působení ČPZP ve stávajících prostorách.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Ing. arch. Karel Humpola 
starosta  ověřovatel 

 


