VÝPIS USNESENÍ
15. schůze Rady města Slavičín dne 5.5.2015

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.

1. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 15/0216/15
Rada města Slavičín
a) r o z h o d l a
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 – Opravy
komunikací – část 1 – oprava místní komunikace ul. Nad Ovčírnou“ od uchazeče STRABAG a.s., se sídlem
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno, oblast Východ
se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 za cenu obvyklou ve
výši 329 049,90 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno, oblast Východ se sídlem Jiráskova
701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 na akci: „Slavičín – Opravy komunikací – část 1 –
oprava místní komunikace ul. Nad Ovčírnou“ dle přílohy č. 0233-15-P2.
b) r o z h o d l a
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 – Opravy
komunikací – část 2 – oprava místní komunikace ul. L.Výducha“ od uchazeče STRABAG a.s., se sídlem
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno, oblast Východ
se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 za cenu obvyklou ve výši 1 061
726,32 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno, oblast Východ se sídlem Jiráskova
701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 na akci: „Slavičín – Opravy komunikací – část 2 –
oprava místní komunikace ul. L.Výducha“ dle přílohy č. 0233-15-P3.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)
anotace:
a) + b) Jednotlivé části zakázky jsou zadávány uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
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Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno se sídlem Tovární
3, 620 00 Brno, oblast Východ se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744
Část 1. - Slavičín – oprava místní komunikace ul. Nad Ovčírnou – 329 049,90 Kč bez DPH
Část 2. - Slavičín – Slavičín – oprava místní komunikace ul. L.Výducha – 1 061 726,32 Kč bez DPH
2. EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast
Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín,
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Část 1. - Slavičín – oprava místní komunikace ul. Nad Ovčírnou – 358 319,- Kč bez DPH
Část 2. - Slavičín – Slavičín – oprava místní komunikace ul. L.Výducha – 1 255 929,- Kč bez DPH

2. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření MěN Slavičín k 31.12.2014
Usnesení č. 15/0217/15
Rada města Slavičín
schvaluje
a) řádnou účetní závěrku k 31.12.2014 příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín,
IČ: 62181378, dle účetních výkazů v příloze č. 0214-15-P1
b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice Slavičín, IČ: 62181378, za rok
2014:
náklady
26.262.497,01 Kč
výnosy
26.970.887,81 Kč
zisk
708.390,80 Kč
z toho: z hlavní činnosti
444.643,39 Kč
z doplňkové činnosti
263.747,41 Kč
a rozdělení výsledku hospodaření:
rezervní fond:
708.390,80 Kč
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)

3. Finanční plán MěN Slavičín na rok 2015
Usnesení č. 15/0218/15
Rada města Slavičín
schvaluje
finanční plán, odpisový plán a rozpočet investičního a rezervního fondu příspěvkové organizace Městská
nemocnice Slavičín na rok 2015 dle přílohy č. 0229-15-P1
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)
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4. Jmenování konkurzní komise - konkurz DDM
Usnesení č. 15/0219/15
Rada města Slavičín
jmenuje
ve smyslu §1 odst. 1 a §2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, následující členy konkurzní komise pro konkurz na místo ředitele/ředitelky organizace Dům dětí
a mládeže Slavičín, příspěvková organizace, Osvobození 296, 763 21 Slavičín:
Mgr. Božena Filáková - předsedkyně
Bc. René Drápala, Dis., M.Div
Ing. Marcela Došlová
PaedDr. Zdenka Odehnalová
Bc. Lea Boďová
Mgr. Eva Tomalová
hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 1 (Končický); nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)
anotace:
V souladu s ustanovením §1 a §2 odst. 3 vyhl.č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích bude konkurzní komise pracovat ve složení: 2 členové za zřizovatele
(Mgr. Filáková, Bc. Drápala), 1 člen určený Krajským úřadem ZK (Ing. Došlová), 1 člen za Českou školní
inspekci (Bc. Boďová), zástupce školského zařízení, jehož se konkurz týká, tj. DDM Slavičín
(PaedDr. Odehnalová) a ředitel podobné organizace DDM Luhačovice (Mgr. Tomalová).

5. Smlouva o zrušení věcného břemene
Usnesení č. 15/0220/15
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene, spočívající v povinnosti vlastníků zdržet se převodu
jednotky do zaplacení kupní ceny, s Ing. Liborem Barboříkem, Brumov-Bylnice, Marií Hrnčiříkovou,
Slavičín, Lubomírem Kepákem a Ivanou Kepákovou, Slavičín a Marií Žálkovou, Slavičín dle přílohy č. 023115-P1.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)
anotace:
Vlastníci nebytových jednotek č. 819/9, 820/9, 817/6 a 820/10 (provozovny v přízemí integrovaných domů
na Horním náměstí) museli při uzavírání kupních smluv na nebytové prostory zřídit věcné břemeno ve
prospěch města Slavičín, spočívající v povinnosti vlastníků zdržet se jakéhokoliv převodu jednotky bez
souhlasu oprávněného, dokud nebude zaplacena kupní cena. Kupní cena byla plně uhrazena, nyní
předložili vlastníci nebytových jednotek smlouvu, na základě které bude věcné břemeno vymazáno
v katastru nemovitostí.

6. Výpůjčka nebytových prostor - SDH
Usnesení č. 15/0221/15
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na výpůjčku nebytových:
- budovy čp. 307, která je součástí pozemku parc.č. st. 426/1 v katastrálním území Slavičín, pro potřeby
Sboru dobrovolných hasičů Slavičín,
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-

budovy bez čp./če., která je součástí pozemku parc.č. st. 32/2 v katastrálním území Divnice, a části
budovy čp. 30, která je součástí pozemku parc.č. st. 32/1 v katastrálním území Divnice, a to zasedací
místnosti o výměře 16 m2 a skladu o výměře 14 m2, pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Divnice,
části budovy čp. 113, která je součástí pozemku parc.č. st. 94 v katastrálním území Hrádek na Vlárské
dráze, a to garáže č. 1 o výměře 25 m2 a garáže č. 2 o výměře 14 m 2, pro potřeby Sboru dobrovolných
hasičů Hrádek na Vlárské dráze,
části budovy čp. 95, která je součástí pozemku parc.č. st. 236 v katastrálním území Nevšová, a to
garáže o výměře 127 m2, skladu o výměře 29 m2, šatny o výměře 6 m2 a sociálního zařízení o výměře
5 m2, pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Nevšová
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)

anotace:
Připravuje se uzavření nových smluv s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů, které budou odpovídat
současnému právnímu stavu. V tomto rámci budou uzavřeny také smlouvy o výpůjčce nebytových prostor,
užívaných sbory dobrovolných hasičů jak ve Slavičíně, tak v místních částech.

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

…………………………………..
Monika Hubíková
ověřovatelka
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