VÝPIS USNESENÍ
17. schůze Rady města Slavičín dne 2.6.2015

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. Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31. 12. 2014
Usnesení č. 17/0234/15
Rada města Slavičín
předkládá
Zastupitelstvu města Slavičín
závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Slavičín za období 1.1.-31.12. 2014 v příloze č. 0248-15-P1
a
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit
a)
b)

celoroční hospodaření města Slavičín za rok 2014 „bez výhrad“,
řádnou účetní závěrku města Slavičín k 31. 12. 2014 dle účetních výkazů v příloze
č. 0248-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

2. Darovací smlouva na peněžitý dar a rozpočtové opatření
Usnesení č. 17/0235/15
Rada města Slavičín
schvaluje
a)
b)

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru mezi městem Slavičín a Nadačním fondem
GAUDEAMUS dle přílohy č. 0249-15-P1,
rozpočtové opatření č. 9/2015/RMS dle přílohy č. 0249-15-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

anotace:
Rada města Slavičín schvaluje tímto usnesením uzavření darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru dle
této darovací smlouvy pro Nadační fond GAUDEAMUS, Nerudova 7, Cheb, IČ: 25228633, ve výši 5.000,Kč, a to na realizaci dějepisné soutěže pro studenty gymnázií ČR a SR, které se zúčastní také studenti GJP
Slavičín.
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3. Výroční zpráva o hospodaření Bytového družstva Centrum Slavičín za rok 2014
Usnesení č. 17/0236/15
Rada města Slavičín
bere na vědomí
výroční zprávu o hospodaření Bytového družstva Centrum Slavičín za rok 2014 ve znění dle přílohy č.
0251-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

4. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 17/0237/15
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtová opatření č. 10-12/2015/RMS dle přílohy č. 0252-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

5. Aktualizace spisové služby - smluvní vztahy
Usnesení č. 17/0238/15
Rada města Slavičín
schvaluje
a)
b)

uzavření dodatku k licenční smlouvě mezi městem Slavičín a společností Triada, spol. s r.o. dle
přílohy č. 0265-15-P1,
uzavření smlouvy o technické podpoře mezi městem Slavičín a společností VITA software, s.r.o.
dle přílohy č. 0265-15-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

6. Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího odboru ekonomického MěÚ Slavičín
Usnesení č. 17/0239/15
Rada města Slavičín
jmenuje
po provedeném výběrovém řízení a v souladu s ust. § 102 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. srpna 2015 Ing. Jana Bartozela, Slavičín, vedoucím
odboru ekonomického Městského úřadu Slavičín.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

7. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 17/0240/15
Rada města Slavičín
a) 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
– komunikace ul. Osvobození“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21
Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 697 461,68 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 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 –
komunikace ul. Osvobození“ dle přílohy č. 0250-15-P1
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b) 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
– oprava střechy MŠ Malé Pole“ uchazeči IZOLACE M, s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 274, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 29244854, DIČ: CZ29244854 za cenu obvyklou ve výši 899 932,69 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností IZOLACE M, s.r.o., Tř. Maršála Malinovského
274,
686
01
Uherské
Hradiště,
IČ:
29244854,
DIČ:
CZ29244854
na
akci:
„Slavičín – oprava střechy MŠ Malé Pole“ dle přílohy č. 0250-15-P2
c) 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:
„Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Nevšová“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na
Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 404 444,- 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: „Rekonstrukce sociálního zařízení
MŠ Nevšová“ dle přílohy č. 0250-15-P3
d) 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
- oprava komunikace ul. L. Výducha - VO“ uchazeči UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín,
IČ: 29284074, DIČ: CZ29284074 za cenu obvyklou ve výši 130 955,25 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín,
IČ: 29284074, DIČ: CZ29284074 na akci: „Slavičín - oprava komunikace ul. L. Výducha - VO“ dle přílohy
č. 0250-15-P5
e) 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
- výměna dlažby a obkladů v ZŠ Malé Pole“ uchazeči TES Bojkovice spol. s r.o., Tovární 976, 687 71
Bojkovice, IČ: 49447602, DIČ: CZ49447602 za cenu obvyklou ve výši 246 518,- Kč
bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností TES Bojkovice spol. s r.o., Tovární 976, 687 71
Bojkovice, IČ: 49447602, DIČ: CZ49447602 na akci: „Slavičín - výměna dlažby a obkladů v ZŠ Malé Pole“
dle přílohy č. 0250-15-P6
f) 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
– oprava chodníku na starém hřbitově (JV strana kostela)“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou
ve výši 131 263,85 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50,
763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093, na akci: „Slavičín – oprava chodníku na starém hřbitově
(JV strana kostela)“ dle přílohy č. 0250-15-P7
hlasování a): pro 4; proti 3 (Čechmánek, Hubíková, Malaník); zdržel se 0
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hlasování b) až f): pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
Jednotlivé části zakázky jsou zadávány uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
a) Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou položky související s:

 vybouráním stávajících podbetonovaných vjezdů na ul. Osvobození (od č.p. 238 po č.p. 139 a od č.p.
109 po č.p. 165)
 ztíženými podmínkami při zemních pracích v rámci zhotovení pláně a to v souvislosti s nedostatečnou
hloubkou uložení stávajícího plynovodu, vodovodu a VO (správci inženýrských sítí vyžadují v blízkosti
vedení provádění výkopových prací ručně)
 vytěžením stávajících betonových plotových zídek a betonových patek někdejších obrubníků z tělesa
chodníků (vynucené provedení větší hloubky výkopu)
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:
1. IZOLACE M, s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 274, 686 01 Uherské Hradiště – nabídková cena 899 932,69 Kč
bez DPH
2. IZOLFA CZ s.r.o., Stará Tenice 1201, 686 01 Uherské Hradiště – nabídková cena 1 057 987,35 Kč bez DPH
3. SANACE ZLÍN spol. s r.o., Pod Šternberkem 306, 764 03 Zlín-Louky – nabídková cena 931 752,70 Kč bez DPH
c) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:
1. RENOSTAV spol. s r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 480 625,- Kč bez DPH
2. TES BOJKOVICE spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice – nabídková cena 490 823,- Kč bez DPH
3. INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín – nabídková cena 479 462,- Kč bez DPH
4. AG STAVING s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín – nabídková ceny 404 444,- Kč
bez DPH
d) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:
1. ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín – nabídková cena 136 893,- Kč bez DPH
2. ELBOS ELEKTRO s.r.o., Komenského 883, 763 21 Slavičín – nabídková cena 143 698,98 Kč bez DPH
3. UnArtel s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín – nabídková cena 130 955,25 Kč bez DPH
f) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:
1. TES BOJKOVICE spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice – nabídková cena 246 518,- Kč bez DPH
2. RENOSTAV spol. s r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 256 061,- Kč bez DPH
3. FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky – nabídková cena 271 000 Kč bez DPH

8. Majetkoprávní vypořádání - Zlínský kraj
Usnesení č. 17/0241/15
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. třídy v katastrálním území Slavičín na Zlínský kraj:
- část pozemku parc.č. 281/5 o výměře 13 m 2
- část pozemku parc.č. 4453/23 o výměře 2 m 2
- část pozemku parc.č. 4453/24 o výměře 7 m 2
- část pozemku parc.č. 4453/36 o výměře 71 m 2
- část pozemku parc.č. 4453/31 o výměře 1 m 2
- část pozemku parc.č. 4454/4 o výměře 6 m2
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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9. Žádost o výpůjčku pozemků v k.ú. Divnice - Tomáš Faldík, Divnice
Usnesení č. 17/0242/15
Rada města Slavičín
schvaluje
výpůjčku části pozemků parc.č. 1490/1 o výměře 600 m2 a parc č. 2071/1 o výměře 400 m2, oba
v k.ú. Divnice, jako modelářské dráhy Tomáši Faldíkovi, Divnice za podmínek smlouvy o výpůjčce dle přílohy
č. 0254-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

10. Žádost s souhlas s výstavbou terasy - Stanislav Malaník, Slavičín
Usnesení č. 17/0243/15
Rada města Slavičín
nesouhlasí
s výstavbou terasy u domu čp. 471 na pozemku parc.č. 315/2 v k.ú. Slavičín dle žádosti Stanislava Malaníka,
Slavičín.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

11. Žádost o výpůjčku pozemků - Ivan Borák, Slavičín
Usnesení č. 17/0244/15
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na výpůjčku části pozemků parc.č. 192/2 a 193/1, oba v k.ú. Slavičín, o výměře cca 350 m 2 na základě
žádosti Ivana Boráka, Slavičín.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

12. Souhlas s pronájmem bytu - ZŠ Vlára
Usnesení č. 17/0245/15
Rada města Slavičín
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v budově čp. 403 na pozemku parc.č. st. 407/1 v k.ú. Slavičín dle přílohy
č. 0258-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

13. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – E.ON Energie, a.s.
Usnesení č. 17/0246/15
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí na rok 2016 se společností
E.ON Energie, a.s., České Budějovice, IČ 26078201, dle přílohy č. 0259-15-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
V 22. týdnu proběhlo poptávkové řízení na dodavatele elektrické energie pro město Slavičín (včetně
organizací a BTH) na rok 2016. Poptávkové řízení ke dni 26. 5. 2015 bylo provedeno Energetickou agenturou
Zlínského kraje.
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14. Zřízení věcného břemene - O2 Czech Republic, a.s
Usnesení č. 17/0247/15
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti podzemního komunikačního vedení na pozemcích 553/4,
640, 757/19, 1965, 1970/3, 1970/4 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ve prospěch společnosti
O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, IČ 60193336, a to za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí dle přílohy
č. 0260-15-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

15. Zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a.s
Usnesení č. 17/0248/15
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení ve prospěch provozovatele distribuční
soustavy společnosti E.ON
Distribuce, a.s.,
České Budějovice,
a to na pozemek
parc.č. 161/1, 161/12, oba v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí dle
přílohy č. 0261-15-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

16. Žádost o uložení sítí do pozemků - Gabriela Florešová, Slavičín
Usnesení č. 17/0249/15
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
a)
b)

schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu na pozemcích parc.č. st. 70, 156/1,
157/1 v k.ú. Slavičín, a to na pozemcích parc.č. 4630/1, 4496/2/, 4496/5 v k.ú. Slavičín,
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích
parc. č. 4630/1, 4496/2, 4496/5 v k.ú. Slavičín s Gabrielou Florešovou, Slavičín. dle přílohy č. 026215-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

17. Schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Josef Sviták
Usnesení č. 17/0250/15
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu uzavřené s Josefem Svitákem dle přílohy
č. 0246-15-P3 .
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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18. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 17/0251/15
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené s BTH Slavičín, spol. s r.o. dle přílohy
č. 0247-15-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
Z důvodu havarijního stavu elektroinstalace v bytu č. 17 domě čp. 389 je navržena generální oprava. U bytu
č. 5 v domě čp. 564 je generální oprava navržena z důvodu uvolnění bytu a je ji možné provést bez
přítomnosti uživatele.

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

…………………………………..
Ing. Petr Č e c h m á n e k
ověřovatel
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