Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
76. schůze Rady města Slavičín konané dne 10. 11. 2020

Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 76/0823/20
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2020/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Ministerstva zdravotnictví Městské nemocnici Slavičín, příspěvkové organizaci, Komenského 1, 763 31
Slavičín, IČO 62181378, ve výši 3 168 000 Kč v rámci dotačního programu na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19.
rozpočtové opatření č. 47/2020/RMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na
rok 2020 Základní umělecké škole Slavičín, příspěvkové organizaci, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21
Slavičín, IČO 44118155, ve výši 10 000 Kč za účelem financování části výdajů na pořízení 2 ks
notebooku zn. HP 250 G7.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
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. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 – ZUŠ Slavičín
Usnesení č. 76/0824/20
Rada města Slavičín
schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín na rok 2020 Základní umělecké škole
Slavičín, příspěvkové organizaci, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, ve výši 10 000 Kč za
účelem financování části výdajů na pořízení 2 ks notebooku zn. HP 250 G7;
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2020/28 mezi městem Slavičín a Základní
uměleckou školou Slavičín, příspěvkovou organizací.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
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3. Převod doménového jména - slavicin.cz
Usnesení č. 76/0825/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu doménového jména mezi společností AVONET, s.r.o., Krátká 219, 763 26
Luhačovice, IČO 25322478, a městem Slavičín, jejímž předmětem je převod doménového jména druhé
úrovně slavicin.cz na město Slavičín za cenu 20 000 Kč.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Jedná se o úplatný převod doménového jména „slavicin.cz“ na město Slavičín od stávajícího
vlastníka – společnosti AVONET, s.r.o.

4. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 76/0826/20
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
na období 2021 – 2023“ uchazeči Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617 za cenu obvyklou ve výši 849 762 Kč (283 254 Kč za kalendářní
rok).
schvaluje
uzavření pojistné smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617 na služby na akci: „Pojištění majetku
a odpovědnosti za škodu na období 2021 – 2023“ za cenu obvyklou 849 762 Kč (283 254 Kč za
kalendářní rok).
b) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Slavičín – opatření pro hospodaření se
srážkovou vodou – povrchy SO 01“ uchazeči regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO
03624625, DIČ CZ03624625 za cenu obvyklou ve výši 130 000 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Slavičín a uchazečem regiozona s.r.o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 03624625, DIČ CZ03624625 na služby na akci: „Slavičín – opatření
pro hospodaření se srážkovou vodou – povrchy SO 01“ za cenu obvyklou 130 000 Kč bez DPH.
c) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby na akci: „Slavičín – opatření pro hospodaření se
srážkovou vodou – povrchy SO 03“ uchazeči regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO
03624625, DIČ CZ03624625 za cenu obvyklou ve výši 130 000 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Slavičín a uchazečem regiozona s.r.o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 03624625, DIČ CZ03624625 na služby na akci: „Slavičín – opatření
pro hospodaření se srážkovou vodou – povrchy SO 03“ za cenu obvyklou 130 000 Kč bez DPH.
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na období 2021
– 2023 a služeb spojených s vyřízením dotace na parkoviště s propustnými povrchy v areálu charity a
u zámku.

5. Dodatek č.3 k SOD - Slavičín - Wolker 120: Venkovní expozice a poeziomat
Usnesení č. 76/0827/20
Rada města Slavičín
rozhodla
o zadání zakázky veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce na akci:
„Slavičín - Wolker 120: Venkovní expozice a poeziomat“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 131 904 Kč
bez DPH.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Slavičín - Wolker 120: Venkovní
expozice a poeziomat“ ze dne 21. 8. 2020 mezi městem Slavičín a zhotovitelem Služby města Slavičína,
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve
výši 131 904 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Slavičín - Wolker 120: Venkovní expozice
a poeziomat“ jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr a jejich
potřeba vznikla v důsledku okolností, které projektant ani investor jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat. Dodatečné práce se týkají odstranění stávající nesoudržné venkovní omítky, provedení nové
venkovní omítky a výměny bleskosvodu.

6. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Bufet koupaliště
Usnesení č. 76/0828/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 4. 2018 na pronájem nebytových prostor o
výměře 32 m2 v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc. č. 651 v k.ú. Slavičín mezi městem
Slavičín a Radovanem Žákem, IČO 03137295, Obchodní 585, 763 21 Slavičín, a to ke dni 30. 11. 2020.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Na základě žádosti nájemce je uzavírána Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor, který slouží k provozování bufetu na koupališti.
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7. Smlouva o výpůjčce plastiky –
Usnesení č. 76/0829/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce abstraktní laminátové plastiky a jejího umístění na pozemek parc. č. 280/1
v k. ú. Slavičín mezi městem Slavičín a
, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)

8. Pronájem části pozemku v k. ú. Divnice – Avena s.r.o.
Usnesení č. 76/0830/20
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc. č. 152/4 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Divnice na základě
žádosti společnosti AVENA s.r.o., Divnice 115, Slavičín.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Záměr na pronájem části pozemku je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů,
kdy na části pozemku se nachází parkoviště pro budovu společnosti Avena s.r.o.

9. Pronájem části pozemku v k. ú. Slavičín – Alza.cz a.s.
Usnesení č. 76/0831/20
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc. č. 223 o výměře cca 5 m 2 v katastrálním území Slavičín na základě
žádosti společnosti Alza.cz a.s., Praha.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Záměr na pronájem části pozemku je vyhlašován z důvodu plánovaného umístění tzv.
Alzaboxu pro možnost ukládání zásilek a jejich následného vyzvednutí objednatelem.

10. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou
Usnesení č. 76/0832/20
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a
32 v domě čp. 834 ve Slavičíně dohodou ke dni 31. 12. 2020
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stanovuje
nájemné v bytě č. 834/32 na 1 682 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně
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 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
Anotace: Žádost o ukončení nájmu městského bytu dohodou.

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Mgr. Božena Filáková
ověřovatelka
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