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Rada města Slavičín 

 
 

1. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 66/0723/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 33/2020/RMS – sběr, svoz a likvidace bioodpadu – navýšení rozpočtované 
částky o 40 000 Kč z důvodu zajištění údržby „komunitní kompostárny“ u hřbitova a zvýšeného zájmu 
občanů města o pytle na svoz bioodpadu. 
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
 
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 udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro Dům 
dětí a mládeže 

Usnesení č. 66/0724/20 
 
Rada města Slavičín  

u d ě l u j e   

souhlas s přijetím finančního daru pro Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace, ve výši 7 733 
Kč od TVD – Technická výroba, a.s.,Rokytnice 203, 763 21 Slavičín, IČ: 26252937, poskytnutého na 
základě darovací smlouvy za účelem podpory prázdninových aktivit Domu dětí a mládeže Slavičín.  
 
 
 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
66. schůze Rady města Slavičín konané dne 06. 08. 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. Pořízení změny č. 1a ÚP Slavičín 

Usnesení č. 66/0725/20 
 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

pořízení změny č. 1a Územního plánu Slavičín zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

p o d m i ň u j e  

pořízení změny č. 1a úhradou nákladů na zpracování změny č.1a a vyhotovení úplného znění územního 
plánu po jeho změně žadatelem INSTOP DEVELOPER s.r.o., se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín 
na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 1a pořizována. 

 
 
 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
Anotace: Předmětem pořízení změny č. 1a územního plánu zkráceným postupem jsou nově vzniklé 
plochy pro výstavbu rodinných domů nad čtvrtí Malé Pole. 
 
 
 

4. Krátkodobý pronájem – Lukáš Lauman 

Usnesení č. 66/0726/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem veřejného prostranství „Letní kino“ na pozemku parc. č. st. 429 
v k. ú. Slavičín včetně přilehlého objektu občanské vybavenosti, mezi městem Slavičín a Lukášem 
Laumanem, IČ 87360951, 769 01 Žeranovice 293, za nájemné ve výši 3.000 Kč + DPH 21%, a to za 
účelem uspořádání koncertu „Kali a Peter Pann + hosté“ ve dnech 22. 08. – 23. 08. 2020. 
 
 

 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
 
 

5. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 66/0727/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4370/18 v  
k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 4370/23 v k. ú. Slavičín 
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17. 

 
 
 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
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6. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 66/0728/20 
 

Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

a) o vypovězení smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi městem Slavičín a společností CCS 
Česká společnost pro platební karty s.r.o., Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, IČ 27916693, CZ 
27916693; 
 

b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku zboží a služeb prostřednictvím 
čerpacích stanic uchazeči ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČ: 60193531, DIČ: CZ 60193531 za cenu obvyklou do výše max. 200 000 Kč bez DPH/rok. 

s c h v a l u j e  

uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic mezi 
městem Slavičín a uchazečem ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČ: 60193531, DIČ: CZ 601935318 za cenu obvyklou do výše max. 200 000 Kč bez DPH/rok jejíž 
předmětem je umožnění odběru zboží a služeb prostřednictvím karel EuroOil. 

 
 

 
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
Anotace: Předpokládaná roční úspora plynoucí z přechodu na jiný systém nákupu PHM je zhruba 
20 000 Kč ročně.  
 
 
 

7. Žádost o udělení souhlasu ke stavebním úpravám v Poliklinice Slavičín 

Usnesení č. 66/0729/20 
 

Rada města Slavičín  

u d ě l u j e  

souhlas společnosti BTC TRADE s.r.o. k provedení stavebních úprav v přízemí budovy polikliniky – 
výdejny léčiv za těchto podmínek: 
- nájemce provede stavební úpravy dle doložené dokumentace na vlastní náklad; 
- v případě skončení nájemního vztahu je nájemce povinen na vlastní náklad uvést prostory do 

původního stavu;  
- stavební úpravy musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
Anotace: Souhlas se stavební úpravou prostoru výdejny léčiv při zachování účelu využití dle platné 
nájemní smlouvy. 
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8. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou 

Usnesení č. 66/0730/20 
 

Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a na pronájem bytu č. 
32 v domě čp. 834 ve Slavičíně dohodou ke dni 30. 09. 2020;  
 
s t a n o v u j e 
 
nájemné v bytě č. 834/32 ve Slavičíně na 1 682 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je 
oprávněnkaždoročně 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 od 1.7. kalendářního roku. 

 
 
 

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek, Filáková, Hubíková) 
 
 
 
 
Anotace:  Ukončení nájmu bytu dohodou a stanovení nájemného.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Bc. Stanislav Milička 
starosta  ověřovatel 

 
 


