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1. Zpráva o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2019 

Usnesení č. 57/0620/20 
 
Rada města Slavičín  

p r o j e d n a l a  

Zprávu o činnosti organizační složky Městská knihovna Slavičín za rok 2019.   
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Zpráva o činnosti Městské knihovny Slavičín a Multifunkčního kulturního centra je každoročně 
předkládána Radě města Slavičín s cílem zhodnotit pravidelné i nadstandardní činnosti zrealizované 
v r. 2019 a informovat o dosažených výsledcích této organizační složky města.  
 
 

 

2. Zřízení služebnosti ke stavbě RD Slavičín - 

Usnesení č. 57/0621/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4370/18 v k.   
ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4370/21 v k. ú. Slavičín 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 
 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
Anotace: Souhlas je dáván v souvislosti s přípravou výstavby RD. 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
57. schůze Rady města Slavičín konané dne 21. 04. 2020 

 
 
 

 
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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3. Schválení uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v DPS 

Usnesení č. 57/0622/20 

 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) ukončení nájemní smlouvy s na pronájem bytu č. 401 v Domě s pečovatelskou 
službou čp. 841 ve Slavičíně dohodou ke dni 30. 04. 2020; 

 
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 305 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve 

Slavičíně o celkové výměře 33,34 m2, za měsíční nájemné ve výši 1044 Kč, s  na 
dobu neurčitou; 
 

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 401 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve 
Slavičíně o celkové výměře 29,61 m2, za měsíční nájemné ve výši 961 Kč, s  na 
dobu jednoho roku;   

 
s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 841/305 na 1044 Kč měsíčně a v bytě č. 841/401 na 961 Kč měsíčně s tím, že 
pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájem 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 1.4. kalendářního roku. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková) 
 
 
 
Anotace: Schválení přidělení bytů v DPS čp. 841  a stanovení nájemného.                              
 
 
 

4. Žádost o prominutí nájemného v souvislosti s krizovým opatřením 

Usnesení č. 57/0623/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

a) věcný záměr na prominutí nájemného nájemcům městských nebytových prostor za období trvání 
zákazu nebo významného omezení provozování dané provozovny v souvislosti s krizovými a 
mimořádnými opatřeními státu během vyhlášeného nouzového stavu, a to na základě jejich žádosti 
a do celkové výše maximálně 20 000 Kč u jednoho nájemce; 
 

b) vzor žádosti o prominutí nájemného v souvislosti s krizovým opatřením;  

u k l á d á   

odboru ekonomickému zpracovat tyto žádosti a předložit je Radě města Slavičín k rozhodnutí o 
prominutí nájemného. 

 
 

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

Anotace: RMS schválila způsob a podobu formuláře žádosti pro odpouštění nájmů coby kompenzaci 
následků omezení způsobených epidemií koronaviru. 
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5. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 57/0624/20 

 
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 provedení drcení klestu po těžbě 
uchazeči Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 
699003128 za cenu obvyklou ve výši 168 300 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, 
Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 25532642, DIČ: CZ 699003128 na služby na provedení drcení 
klestu po těžbě za cenu obvyklou ve výši 168 300 Kč bez DPH, s termínem realizace od 22. 04. 2020 
do 22. 05. 2020. 

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

 
 
 

Anotace: Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou v místě, čase a dle průzkumu trhu. Jedná se 
o provedení drcení klestu po těžbě v porostech: 10D13 – 2,60 ha, 9C12 – 1,30 ha, 9A12 – 1,20 ha. 
Celkem vyčištění od klestu po těžbě činí 5,10 ha lesního pozemku. 

 
 

 

6. Prodloužení uzavření mateřských škol 

Usnesení č. 57/0625/20 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

v návaznosti na usnesení Rady města Slavičín č. 52/0588/20 o prodloužení uzavření mateřských škol 
na území města Slavičín od 30. 04. 2020 do 07. 05. 2020 s tím, že příslušné pracoviště mateřské školy 
Malé Pole nebo mateřské školy Vlára Slavičín bude otevřeno pouze pro děti rodičů pracujících v oblasti 
zdravotnictví, IZS, prodeje potravin a pro případy zvláštního zřetele, o kterých rozhodne ředitelka 
mateřské školy. 
 
 
 
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
Anotace: Omezený provoz mateřských škol je garantován pro zúžený okruh dětí, a to v souvislosti 
s opatřeními nouzového stavu vyhlášeného vládou z důvodu pandemie. 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 


