Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
99. schůze Rady města Slavičín konané dne 09. 09. 2021

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

1. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 – Sportovní klub
Demons, z.s.
Usnesení č. 99/1136/21
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2021 a uzavření darovací smlouvy městem
Slavičín a Sportovním klubem Demons, z.s., Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO 26638576, ve
výši 1 000 Kč na charitativní závod Charity Jam, který se koná na podporu dětí a mladých lidí se
zdravotním handicapem.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

2. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 99/1137/21
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2021/RMS – poskytnutí finančního daru Sportovnímu klubu Demons, z.s.,
Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO 26638576, ve výši 1 000 Kč na pořádání charitativního
závodu Charity Jam, který se koná na podporu dětí a mladých lidí se zdravotním handicapem;
rozpočtové opatření č. 33/2021/RMS – přijetí finančních darů od fyzických osob ve výši 8 700 Kč a
současně přeposlání těchto darů v plné výši Sdružení místních samospráv ČR, z.s., Nábřeží 599, 766
01 Zlín – Prštné, IČO 75130165, ve prospěch obcí a regionů zasažených tornádem v červnu 2021;
rozpočtové opatření č. 34/2021/RMS – místní komunikace – opravy a výtluky – navýšení rozpočtované
částky o 195 000 Kč z důvodu pokrytí zvýšených výdajů v roce 2021.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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3. Žádost o změnu účelu programové dotace –
Usnesení č. 99/1138/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-K 40/2021/02,
uzavřené mezi městem Slavičín a
jehož předmětem je změna účelu použití
finančních prostředků a doby, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

4. Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ
Slavičín – Vlára
Usnesení č. 99/1139/21
Rada města Slavičín
uděluje souhlas
s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkovou organizaci, ve výši
22 508 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, IČO 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, v rámci projektu „Obědy pro děti“ za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro
celkem 12 žáků ve školním roce 2021/2022.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

5. Změna přílohy organizačního řádu Městského úřadu Slavičín
Usnesení č. 99/1140/21
Rada města Slavičín
schvaluje
změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Slavičín (Organizační struktura Městského
úřadu Slavičín) spočívají v úpravě pracovních úvazků na odboru investic.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

6. Dodatek ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy obce
Usnesení č. 99/1141/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tovrbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
obce mezi Zlínským krajem a městem Slavičín.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
Výpis usnesení RMS č. 99, 09. 09. 2021

2/9

Anotace: Dodatkem je řešeno financování projektu Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
do 31.03.2023, kdy bude projekt ukončen. Podmínky fonancování zůstávají stejné – 3,70 Kč na
obyvatele za rok, mění se rozhodný dne pro výpočet obyvatel. Důvodem je srovnání podmínek pro
všechny zapojené obce.

7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze Divnice - 2. etapa
Usnesení č. 99/1142/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová
677, 7613 14 Zlín – Kostelec, IČO 72318481, DIČ CZ6901114121 na služby na vypracování projektové
dokumentace na akci: „Slavičín: cyklostezka Hrádek na Vlárské dráze – Divnice – 2. etapa“ spočívající
se změnou termínu plnění do 29.10.2021.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

8. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Rozšíření VO Slavičín, Nevšová
Usnesení č. 99/1143/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a Josefem Münstrem,
bytem Nevšová 51, 763 21 Slavičín, jejímž předmětem je v rámci stavby „Rozšíření VO Slavičín, osada
Nevšová“ vybudování osvětlení komunikace a autobusové zastávky na pozemku parc. č. 4356/31 v k.
ú. Nevšová, a to za podmínek:
- město Slavičín vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídí na služebném pozemku
osvětlení a toto bude provozovat a udržovat;
- služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

9. Smlouva o provedení stavebních úprav v rámci projektu: Slavičín – adaptace
kotelny pro potřeby oběhového hospodářství
Usnesení č. 99/1144/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení stavebních úprav mezi městem Slavičín a BTH Slavičín, spol. s r.o. se
sídlem Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, IČO 25321358, jejímž přednětem je v rámci projektu
„Slavičín – adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství“ realizace stavebních úprav budovy
bez č.p./ č.e. na pozemku parc. č. st. 611 a na pozemku parc. č. 302/10 v k. ú. Slavičín za podmínek,
že město Slavičín
- provede stavební úpravy na svůj náklad a na svoji odpovědnost na základě smlouvy o dílo, kterou
uzavře s oprávněným stavebním podnikatelem;
- stavbu provede v rozsahu a kvalitě stanovené v projektové dokumentaci.
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - Armypark
Usnesení č. 99/1145/21
Rada města Slavičín
revokuje
usnesení č. 64/0698/20 ze dne 26. 6. 2020 ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
nemovitého majetku – pozemků parc. č. st. 335, st. 336, st. 338, st. 339, st. 340, st. 342, st. 343 a části
pozemku parc. č. st. 337 a parc. č. 1114/1 o celkové výměře cca 43 800 m2 v k. ú. Divnice včetně všech
součástí a příslušenství mezi městem Slavičín a spolkem Armypark, z.s., IČO 22879099, Divnice 123,
763 21 Slavičín;
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku – pozemků parc. č. st. 335, st. 336, st.
338, st. 339, st. 340, st. 342, st. 343 a části pozemku parc. č. st. 337 a parc. č. 1114/1 o celkové výměře
cca 43 800 m2 v k. ú. Divnice včetně všech součástí a příslušenství mezi městem Slavičín a spolkem
Armypark, z.s., IČO 22879099, Divnice 123, 763 21 Slavičín, jehož součástí je udělení souhlasu
s využitím místnosti č. 2 v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 336 jako zkušebny hudební
skupiny.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

11. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování – Divnice,
Nevšová
Usnesení č. 99/1146/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi městem Slavičín a
společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na pronájem
části pozemku parc. č. 2080/8 o výměře 2,1 m2 v katastrálním území Divnice a části pozemku parc. č.
4338/1 o výměře 2,1 m2 v katastrálním území Nevšová za účelem umístění samoobslužného výdejního
kontejneru Zásilkovny, a to na dobu neurčitou za celkové roční nájemné ve výši 500 Kč + DPH.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

12. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –
Usnesení č. 99/1147/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na
pozemku parc. č. 4471/4 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku
parc. č. 90 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č.
88/1118/17;
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b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.
č. 4471/4 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 98/1,
97/1 a 97/4 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č.
88/1118/17.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

13. Zřízení služebnosti v k.ú. Slavičín –
Usnesení č. 99/1148/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc.
č. 508/19, 508/20, 4454/6, 450/7, 450/8 a 407/2 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch
vlastníka pozemků parc. č. 414/3 a 408/2 v k. ú. Slavičín úplatně za úhradu podle sazebníku
stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

14. Zřízení služebnosti v k. ú. Divnice –
Usnesení č. 99/1149/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1418/8 a
1418/5 v k. ú. Divnice. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1404 v k. ú.
Divnice úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

15. Žádost o výpůjčku nemovitosti ve Slavičíně – Charita Slavičín
Usnesení č. 99/1150/21
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na výpůjčku nebytových prostor budovy čp. 144, která je součástí pozemků parc. č. st. 89 a parc. č.
186/3 o celkové výměře 768 m2 v k. ú. Slavičín na základě žádosti Charity Slavičín.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
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16. Zřízení služebnosti v k. ú. Hrádek –
Usnesení č. 99/1151/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva mezi městem Slavičín a
spoluvlastníky
na pozemcích parc. č. 604/15, 604/17, 604/1, 604/26 a 604/8 v katastrálním území Hrádek
na Vlárské dráze za účelem zřízení cyklostezky v rámci akce „Slavičín – cyklostezka Hrádek
Divnice“, a to bezúplatně na dobu neurčitou;
b) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva mezi městem Slavičín a
spoluvlastníky
na pozemku parc. č. 604/17 v katastrálním území Hrádek
na Vlárské dráze za účelem zřízení cyklostezky v rámci akce „Slavičín – cyklostezka Hrádek
Divnice“, a to bezúplatně na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

17. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání
v budově čp. 123 ve Slavičíně
Usnesení č. 99/1152/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Markétou Pazderovou, IČO 07244053, se sídlem
Na Zastávce 362, 763 21 Slavičín, na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 25
m2 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 123, která je součástí pozemku parc. č. st. 121/1 v k. ú. Slavičín,
a to na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56 000 Kč ročně bez DPH a za účelem provozování prodejny
květin.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

Anotace: Schválení pronájmu uvolněného nebytového prostoru v přízemí budovy čp. 123 ve Slavičíně
(Záložna).

18. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem místností v budově čp. 882 ve
Slavičíně
Usnesení č. 99/1153/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a společností nallufootwear s.r.o., IČO 08921130,
Javorová 1/396, Slavičín, na pronájem místnosti č. 118 o výměře 8,75 m 2 a místnosti č. 121 o výměře
4,50 m2 v 1. podzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú.
Slavičín, a to za nájemné 552 Kč měsíčně bez DPH a paušální platbu ve výši 386,50 Kč měsíčně bez
DPH na dobu do 31.12.2021 a za účelem skladování obuvi.
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Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem volných nebytových prostor v budově čp.
882 ve Slavičíně.

19. Nákup moštovacího zařízení a sušárny ovoce – Městská pálenice Hrádek
Usnesení č. 99/1154/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a Městysem České Heřmanice, IČO 00278661, se
sídlem České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice, jejíž předmětem je nákup movitých věcí –
moštovacího zařízení (drtiče s lisem na ovoce, sběrné nerezové nádoby a pastéru) a sušárny ovoce za
celkovou kupní cenu 65 000 Kč.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

20. Dodatek č. 2 k SOD – Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy
Usnesení č. 99/1155/21
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 - Mezi Šenky - úprava organizace dopravy“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 101 642,58
Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Slavičín - Mezi Šenky - úprava
organizace dopravy“ ze dne 11. 05. 2021 mezi městem Slavičín a zhotovitelem Služby města Slavičína,
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

21. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 99/1156/21
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání zakázky v souladu s ust. § 122, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Revitalizace významných veřejných budov
města Slavičín – 1. část: Sokolovna“ uchazeči HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice,
IČO 04395255, DIČ CZ04395255 za cenu obvyklou ve výši 3 550 000 Kč bez DPH.
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schvaluje
v souladu s ust. § 124, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem HV stavby a práce s.r.o., Krátká
157, 664 61 Rajhradice, IČO 04395255, DIČ CZ04395255 na stavební práce na akci: „Revitalizace
významných veřejných budov města Slavičín – 1. část: Sokolovna“ za cenu obvyklou 3 550 000 Kč bez
DPH, s termínem realizace od 01. 02. 2022 do 29. 04. 2022. Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty
pro podání námitek v souladu s ust. § 242, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
b) rozhodla

o zadání zakázky v souladu s ust. § 122, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Revitalizace významných veřejných budov
města Slavičín – 2. část: ZŠ Vlára“ uchazeči STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 46346171, DIČ CZ46346171 za cenu obvyklou ve výši 12 319 900 Kč
bez DPH.
schvaluje

v souladu s ust. § 124, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem STAMOS Uherské Hradiště,
spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46346171, DIČ CZ46346171 na stavební
práce na akci: „Revitalizace významných veřejných budov města Slavičín – 2. část: ZŠ Vlára“ za cenu
obvyklou 12 390 900 Kč bez DPH, s termínem realizace od 01. 11. 2021 do 31. 05. 2022. Smlouva bude
podepsána po uplynutí lhůty pro podání námitek v souladu s ust. § 242, zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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 vypracování architektonické studie na akci:
„Zámeček – komunitní centrum – Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze“ uchazeči ARCHA 66 a.s.,
Krkoškova 502/27, 613 00 Brno, IČO 26236885, DIČ CZ26236885 za cenu obvyklou ve výši 199 000
Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613
00 Brno, IČO 26236885, DIČ CZ26236885 na služby na vypracování architektonické studie na akci:
„Zámeček – komunitní centrum – Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze“ za cenu obvyklou ve výši 199
000 Kč bez DPH s termínem realizace do 15.12.2021.
d) rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby tvorba videospotů/reportáží v rámci projektu: „Ještě
chytřejší a otevřenější Slavičín“ uchazeči J. D. Production, s. r. o., Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 25592939, DIČ CZ25592939 za cenu obvyklou ve výši 249 600 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem J. D. Production, s. r. o., Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25592939, DIČ CZ25592939 na služby tvorba
videospotů/reportáží v rámci projektu: „Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín“ za cenu obvyklou ve
výši 249 600 Kč bez DPH s termínem realizace do 31.12.2022.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

Anotace:
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01 Zlín – nabídková cena 4 680 029,53 Kč bez DPH
2. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště – nabídková
cena 4 906 950,- Kč bez DPH
3. HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice – nabídková cena 3 550 000,- Kč bez
DPH
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4. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín – nabídková cena 4 504 988,03 Kč
bez DPH
5. INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín – nabídková cena 4 155 000,- Kč bez DPH
6. ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 4 113 477,- Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01 Zlín – nabídková cena 15 267 493,07 Kč bez DPH
2. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště – nabídková
cena 12 319 900,- Kč bez DPH
3. ELBOS ELEKTRO s.r.o., Dlouhá 939, 763 21 Slavičín – nabídková cena 12 780 406,56,- Kč
bez DPH
4. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín – nabídková cena 14 407 571,67,Kč bez DPH
5. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 – nabídková cena 15 927 214,- Kč bez
DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
c) U této veřejné zakázky se jedná o VZMR limit 1 (do 200 tis. Kč bez DPH) pro zakázky na služby.
Cenu projekčních prací v požadovaném termínu plnění a v požadovaném rozsahu architektonické
studie a v porovnání s honorářovým řádem architektů, inženýrů a techniků lze považovat za cenu
obvyklou.
d) Zakázka je zadávána uchazeči s nabídkovou cenou 249 600,- Kč bez DPH. Byla podána pouze
jedna nabídka.

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Ing. Petr Čechmánek
ověřovatel
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