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1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 42/0468/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  41/2019/RMS – akce „Slavičín – výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na 
Vlárské dráze“ - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 34 tis. Kč za účelem krytí ročních 
výdajů na realizaci projektu. Celkové roční náklady činí 95 tis. Kč. Doplatek vlastních prostředku bude 
uhrazen z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace. 
 
 
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. Udělení programových dotací města Slavičín na rok 2020 

Usnesení č. 42/0469/19 
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 2020“ 
 

b) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora rozvoje kultury v roce 
2020“  

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

a mládeže v roce 2020“ 
 

d) schválit poskytnutí programových dotací z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti životního 
prostředí v roce 2020“  
 

e) 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 
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými pravidly pro poskytování dotací 
města Slavičín a Dotačními programy.    

 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Usnesením č. VI/2/2019 ze dne 04. 09. 2019 vyhlásilo Zastupitelstvo města Slavičín Dotační 
programy na rok 2020. Na podporu vybraných oblastí společenského života je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 1.180 000 Kč.  
 
 
 

3.  Servisní smlouva – InterSoft s.r.o. Choceň 

Usnesení č. 42/0470/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření servisní smlouvy mezi městem Slavičín a společností InterSoft s.r.o. Choceň, IČ 25970097, 
jejíž předmětem je poskytování systémové a uživatelské podpory programového vybavení s názvem 
„LHE VÝROBA 4000“ a přidružených aplikací, a to na dobu neurčitou za cenu 8000 Kč/rok bez DPH. 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Opatření vyplývá ze zániku společnosti Slavičínské lesy, s.r.o., neboť vlastníkem a 
provozovatelem původního SW nutného pro správu lesů v majetku města byla výše uvedená 
společnost. 
 
 
 

4. Memorandum o spolupráci 

Usnesení č. 42/0471/19 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

memorandum o spolupráci pro zvelebení a rozvoj památkového komplexu zámku a zámeckého parku 
ve Slavičíně. 
 
 
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 2 (Čechmánek, Hubíková); nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Memorandum deklaratorní formou sděluje, že město Slavičín hodlá i nadále odpovídajícím 
způsobem pečovat o zámecký park. Totéž prohlašuje v případě zámku jeho vlastník. 
 
 
 

5. Smlouva o spolupráci při realizaci koncertu Kamil Střihavka 

Usnesení č. 42/0472/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

Smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu 
výkonného umělce Kamila Střihavky mezi agenturou Michal Pavlíček, IČ 71682848 a městem Slavičín 
na akci Ples města dne 25.1.2020 za cenu 39 000 Kč + DPH. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Zajištění hudebního vystoupení na Plese města dne 25. 01. 2020 v Sokolovně ve Slavičíně. 
 
 
 

6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 42/0473/19 
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 stavební práce na akci: „Nevšová – veřejné 
osvětlení“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: 
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 97 741,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod 
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci: „Nevšová – 
veřejné osvětlení“ za cenu obvyklou ve výši 97 741,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 9.12.2019 
do 30.4.2020. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Jedná se o doplnění veřejného osvětlení v zastavěné části Nevšové sloužící k trvalému 
bydlení. 
 
 
 

7. Vyřazení nepotřebného majetku 

Usnesení č. 42/0474/19 
Rada města Slavičín  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Slavičín 
 
schválit 
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 
Robot univ. M051 (inv. č. 0005) ve správě MŠ Slavičín – Malé Pole 
Server – 2,4Ghz, HDD 500 GB ve správě města Slavičín. 

 
 

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

 
 
 

8. Dodatek č. 2 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín 

Usnesení č. 42/0475/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o svozu odpadů na území města Slavičín mezi městem Slavičín 
společností Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ 25583093. 
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Předmětem dodatku č. 2 je zvýšení cen svozu a likvidace odpadu o cca 10%, které se opírá o 
vyšší mzdové a provozní výdaje (zvýšení nákladů za likvidaci separovaného odpadu, zvýšení nákladů 
za uložení směsného komunálního odpadu na skládku, zvýšení minimální mzdy ad.).  
 
 
 
 

9. Majetkoprávní vypořádání mezi městem Slavičín a společností INSTOP 

Usnesení č. 42/0476/19 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej pozemků: 

- parc.č. 4454/7 o výměře 55 m2, 

- parc.č. 4454/10 o výměře 70 m2, 

- parc.č. 4454/11 o výměře 274 m2, 

- parc.č. 4454/12 o výměře 333 m2, 

- parc.č. 4454/13 o výměře 331 m2, 

na prodej části pozemků: 

- parc.č. 4454/8 o výměře 3 m2, 

- parc.č. 4454/9 o výměře 3 m2, 

v katastrálním území Slavičín. 
 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Prodejem pozemků dojde k majetkovému vypořádání mezi městem Slavičín a společností 
INSTOP, která byla investorem stavby „ZTV – satelit rodinných domků, Malé Pole“ a související stavby 
„Úprava místní komunikace a chodníku (Křižovatka) ul. Obchodní“. 
 
 
 

10. Schválení uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě s ČPZP 

Usnesení č. 42/0477/19 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Slavičín a Českou 
průmyslovou zdravotní pojišťovnou, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 22.01.2020. 

 
 

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
Anotace: Dodatkem je prodloužené působení ČPZP ve stávajících prostorách. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 


