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V Ý P I S   U S N E S E N Í 
 

z 103. schůze Rady města Slavičín 
konané dne 25.6.2014 

 
 
 

 
Rada města Slavičín 
 
schvaluje 
 
a) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi 
 městem Slavičín a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, na akci s názvem „60. výročí folklóru aneb 
 Jak to bylo po staru“, a to dle přílohy č. 1907-14P1 
 
b) rozpočtové opatření č. 18/2014/RMS dle přílohy č. 1907-14-P2 
 

 
Rada města Slavičín 
 
r o z h o d l a 
 
1.  o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
 „Výměna oken čp. 831 – 836, 841 – II. etapa - 1. část – Výměna oken v bytech BD čp. 831-836 - 
 1.NP a 2.NP“ od uchazeče A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:  49966863, 
 DIČ: CZ49966863 za cenu obvyklou ve výši 469 688,- Kč bez DPH. 
 
2.  o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
 „Výměna oken čp. 831 – 836, 841 – II. etapa - 2. část – Výměna oken v podkrovních bytech BD čp.  831-
 836 - 3.NP (střešní okna + vikýře)“ od uchazeče SPS-Střechy s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 
 Brno, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 za cenu obvyklou ve výši 420 251,- Kč bez DPH. 
 
3.  o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: 
 „Slavičín – rekonstrukce smuteční síně, část 1 – stavební práce“ od uchazeče Zlínské stavby, a.s.,  K 
 majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300 za cenu obvyklou ve výši 5 296 415,-  Kč 
 bez DPH. 
 
4.  o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku na akci: „Slavičín  – 
 rekonstrukce smuteční síně, část 2 – dodávka židlí“ od uchazeče Josef Šuráň, Hrádecká 156, 
 Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 14657511, DIČ: CZ6108072179 za cenu obvyklou ve  výši 
 70 426,30 Kč bez DPH. 
 

Usnesení č. 103/1824/14 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK 

Usnesení č. 103/1825/14 Zadávání veřejných zakázek 
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s c h v a l u j e 
 
1. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní 
 Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 49966863, DIČ: CZ49966863 na stavební práce na akci: „Výměna oken  čp. 
 831 – 836, 841 – II. etapa - 1. část – Výměna oken v bytech BD čp. 831-836 - 1.NP a 2.NP“ dle 
 přílohy č. 1909-14-P1. 
 
2.  uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností SPS-Střechy s.r.o., Mlýnská 326/13,  602 
 00 Brno, IČ: 26929198, DIČ: CZ26929198 na stavební práce na akci: „Výměna oken čp. 831 –  836, 
 841 – II. etapa - 2. část – Výměna oken v podkrovních bytech BD čp. 831-836 - 3.NP (střešní 
 okna + vikýře)“ dle přílohy č. 1909-14-P2. 
 
3.  uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 
 761 23 Zlín, IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300 na stavební práce na akci: „Slavičín – rekonstrukce 
 smuteční síně, část 1 – stavební práce“ dle přílohy č. 1909-14-P3. 
 
4.  uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem Josef Šuráň, Hrádecká 156, Hrádek na 
 Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 14657511, DIČ: CZ6108072179 na dodávku na akci: „Slavičín – 
 rekonstrukce smuteční síně, část 2 – dodávka židlí“ dle přílohy č. 1909-14-P4. 
 

 
Rada města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
a) výzvu k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky na služby „Svoz a likvidace odpadů na území města 
Slavičín“ ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zásad § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1910-14-P1. 
 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1910-14-P2. 
 

 
Rada města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Moravská vodárenská, a.s., IČ 
61859575, Tovární 41, Olomouc dle přílohy č. 1912-14-P2. 
 
 
 
 
 
 
 

   .............................................. 
   Ing. Jaroslav K o n č i c k ý  

       starosta   
 
 
 
 
 
 

      ………………………………….. 
                                         Ing. Pavel Pinďák                                                                                                                                                                                         

                      ověřovatel  
 

Usnesení č. 103/1826/14 Schvalování zadávací dokumentace 

Usnesení č. 103/1827/14 Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Moravská 
Vodárenská 
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