VÝPIS USNESENÍ
6. schůze Rady města Slavičín dne 27.1.2015

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.

Programové prohlášení Rady města Slavičín
Usnesení č. 6/0094/15
Rada města Slavičín
schvaluje
Programové prohlášení Rady města Slavičín pro volební období 2014 - 2018 ve znění dle přílohy č. 010515-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

Plán kulturních akcí na rok 2015
Usnesení č. 6/0095/15
Rada města Slavičín
schvaluje
plán kulturních akcí na rok 2015 dle přílohy č. 0095-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

Zpráva o činnosti Městského infocentra za rok 2014
Usnesení č. 6/0096/15
Rada města Slavičín
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městského infocentra za rok 2014 dle přílohy č. 0096-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 a informace o stížnostech a peticích v r.
2014
Usnesení č. 6/0097/15
Rada města Slavičín
bere na vědomí
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výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 0102-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 6/0098/15
Rada města Slavičín
rozhodla
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 - Cyklostezka
Pod Kaštany“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ:
60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 1 011 111,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na
Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 na akci: „Slavičín - Cyklostezka Pod
Kaštany“ dle přílohy č. 0103-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)
anotace:
Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. RENOSTAV spol. s r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice, IČ: 40942261 – nabídková cena 1 072 305,Kč bez DPH
2. TES BOJKOVICE spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice, IČ: 49447602 – nabídková cena
1 065 034,- Kč bez DPH
3. Karel Hlavica, Vlachovice 354, 763 24 Vlachovice, IČ: 60343087 – nabídková cena 1 149 185,- Kč bez
DPH
4. AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín – nabídková cena
1 011 111,- Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

Aktualizace Plánu prevence kriminality města Slavičína na léta 2012 - 2015
Usnesení č. 6/0099/15
Rada města Slavičín
schvaluje
aktualizaci Plánu prevence kriminality města Slavičína na léta 2012 - 2015 - aktualizace leden 2015 dle
přílohy č. 0104-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Schválení uzavření dohody o ukončení nájmu bytu - Jitka Vařeková
Usnesení č. 6/0100/15
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 9 v domě čp. 390 ve Slavičíně dle přílohy č. 0097-15-P1.
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stanovuje
nájemné v bytě č. 9 domě čp. 390 ve Slavičíně na 1 721,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn
jednostranně zvýšit nájemné vždy od 1.4. každého roku maximálně o 5% ročně a míru inflace stanovenou
ČSÚ.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Schválení přidělení bytu č. 23 v domě čp. 389 ve Slavičíně
Usnesení č. 6/0101/15
Rada města Slavičín
schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 v domě čp. 390 ve Slavičíně dle přílohy č. 0098-15-P2
2. přidělení bytu č. 23 v domě čp. 389 ve Slavičíně Michaele Jandlové, Slavičín 390

stanovuje
nájemné v bytě č. 389/23 na 1 630,- Kč měsíčně a v bytě č. 390/1 na 1 633,- Kč měsíčně s tím, že
pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné v těchto bytech vždy od 1.4. každého roku maximálně
o 5% ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 6/0102/15
Rada města Slavičín
schvaluje
po úpravě uzavření dodatku č. 27 ke smlouvě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a BTH
Slavičín, spol. s.r.o. dle přílohy č. 0100-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
Dodatek řeší plán údržby a investic pro rok 2015.

Informace o možnosti navýšení nájemného z nebytových prostor ve Slavičíně
Usnesení č. 6/0103/15
Rada města Slavičín
bere na vědomí
informaci o možnosti navýšení nájemného z nebytových prostor ve Slavičíně dle přílohy č. 0101-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Hubíková); nepřítomen 0

Pojištění uvolněných zastupitelů
Usnesení č. 6/0104/15
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření komplexního rizikového pojištění uvolněných členů zastupitelstva města Slavičín u společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ 47116617 za podmínek dle přílohy č. 0106-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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anotace:
Všichni zaměstnanci jsou na základě povinnosti, uložené zaměstnavateli zákoníkem práce, pojištění pro
případ pracovního úrazu. Starosta a místostarostka jako uvolnění zastupitelé ale nejsou zaměstnanci,
povinné pojištění pro případ pracovního úrazu se na ně tedy nevztahuje. Pro zajištění odpovědnosti za úraz
při výkonu jejich funkce je zapotřebí sjednat komerční pojištění. Poptáváno bylo pojištění za obdobných
pojistných podmínek, jakými jsou pojištěni zaměstnanci, předloženy byly nabídky - modelace pojištění
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., která je také povinnou pojišťovnou zaměstnanců na základě zákona
- viz příloha. Pojištění bude uzavřeno na dobu 4 let, tj. po dobu výkonu funkce.

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

.………………………………..
Monika H u b í k o v á
ověřovatelka
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