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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 38/0426/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 36/2019/RMS – přijetí a poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ZŠ 
Slavičín – Malé Pole, příspěvkové organizaci, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČ: 70882134, ve výši 1 
140 tis. Kč na realizaci projektu „Modernizace počítačovo – jazykové učebny“; 
 
rozpočtové opatření č. 37/2019/RMS – poskytnutí individuální dotace Vzdělávacímu, sociálnímu a 
kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, IČ: 28269501, 
ve výši 24 tis. Kč, za účelem krytí části provozních nákladů Poradenského centra Zebra v roce 2019. 
 
 
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 
 
 
 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín – vzdělávací, 
sociální a kulturní středisko při Nadaci J. Pivečky 

Usnesení č. 38/0427/19 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí individuální dotace Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana 
Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, IČ: 28269501, ve výši 24 tis. Kč, za účelem krytí 
části provozních nákladů Poradenského centra Zebra v roce 2019. 

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

sociálním a kulturním střediskem při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, 
IČ: 28269501. 

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

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
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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: Obecně prospěšná společnost Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana 
Pivečky podala v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací města Slavičín a v souladu 
ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, žádost o 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2019 za účelem krytí části provozních nákladů 
Poradenského centra Zebra v roce 2019. Jedná se o sociální službu typu odborné sociální poradenství 
podle § 37 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradenské centrum Zebra zajišťuje 
poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické, mediaci a krizovou 
intervenci. V letošním roce využilo službu odborné sociální poradny také 16 osob s trvalým bydlištěm 
ve Slavičíně. Podle zákona o obcích rozhoduje o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč rada města. 
 
 
 

3.  Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ 
Slavičín - Malé Pole 

Usnesení č. 38/0428/19 
Rada města Slavičín  

 
u d ě l u j e  s o u h l a s  

 
s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvkovou organizaci, ve výši 
24 168 Kč, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 
4, v rámci projektu „Obědy pro děti“, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro vybrané žáky ve 
školním roce 2019/2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Příspěvková organizace města Slavičín ZŠ Slavičín – Malé Pole podala v souladu 
s podmínkami Zřizovací listiny a v souladu s § 7b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru. Finanční 
dar od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 24 168 Kč bude přijat na základě darovacích smluv 
ve dvou etapách a je určen na uhrazení stravného ve školní jídelně pro vybrané žáky ve školním roce  
2019/2020. 
 
 
 
 

4. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 38/0429/19 
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, ve znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Vypracování koncepce na akci: 
Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ uchazeči Ing. Alena Vránová, 
Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ: 71763384, DIČ:CZ8061104601 za cenu obvyklou ve výši 387 200,- 
Kč. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 
Koryčany, IČ: 71763384, DIČ:CZ8061104601 na služby na akci: „Vypracování koncepce na akci: 
Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice“ za cenu obvyklou ve výši 387 200,- 
Kč, s termínem realizace od 1. 11. 2019 do 15. 5. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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Anotace: Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
1. Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany – nabídková cena 320 000,- Kč bez DPH, 387 
200,- Kč vč. DPH 
2. Vít Orlovský, Dr. Kachníka 1104, 687 51 Nivnice – nabídková cena 345 000,- Kč bez DPH, 417 450,- 
Kč vč. DPH 
3. Ing. Pavla Mudráková, Kostelní 30, 687 62 Dolní Němčí – nabídková cena 395 000,- Kč (neplátce 
DPH) 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 
 
 

5. Dohody o spolupráci partnerů na malých projektech – Slavnica, Horné Srnie 

Usnesení č. 38/0430/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Slavičín Nevšová – Slavnica – společná 
úprava cyklotrasy“ mezi městem Slavičín a obcí Slavnica č. 209, se sídlem Slavnica č. 209, 018 54 
Slavnica, Slovenská republika; 

 
b) uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Slavičín – československé letní kino“ 

mezi městem Slavičín a obcí Horné Srnie se sídlem Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie, 
Slovenská republika. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Partneři malého projektu touto dohodou potvrzují vážnost svého partnerství při realizaci 
malého projektu a projevují vůli řádně spolupracovat a finančně participovat na realizaci společného 
malého projektu. Tuto dohodu uzavírá žadatel se všemi partnery podílejícími se na realizaci malého 
projektu. Dohoda definuje minimální rozsah práv a povinností jednotlivých partnerů a jednou z příloh 
žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku. 
 
 
 
 

6. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 751 ve 
Slavičíně 

Usnesení č. 38/0431/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 229,62 m2 ve II. 
nadzemním podlaží domu čp. 751 v k. ú. Slavičín, městem Slavičín a  Jiřím Došlou, Okružní 657, 
Slavičín, IČ 71838422, za nájemné ve výši  123 968 Kč ročně, na dobu určitou od 1.1.2020 do 
31.12.2022, za účelem provozování prodejny železářství a domácích potřeb. 

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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7. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně 

Usnesení č. 38/0432/19 

Rada města Slavičín  

b e r e  n a  v ě d o m í  

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 883 ve Slavičíně uzavřené mezi městem 
Slavičín a společností ELBOS ELEKTRO, Komenského 883, Slavičín.   

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

8. Příkazní smlouva – OK GROUP a.s. 

Usnesení č. 38/0433/19 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a společností OK Group, a.s., IČ 25561804, 
Mánesova 3014/16, 612 00 Brno za účelem zprostředkování pojištění a činností souvisejících se 
zprostředkováním pojištění, a to na dobu neurčitou; 

u d ě l u j e  

plnou moc společnosti OK GROUP a.s., IČ 25561804, se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno 
k prokázání rozsahu zástupčího oprávnění ve smyslu Příkazní smlouvy; 

z m o c ň u j e  

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

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


