Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
100. schůze Rady města Slavičín konané dne 23. 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. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 100/1157/21
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 268 000
Kč na zajištění výdajů vzniklých městu Slavičín v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky;
rozpočtové opatření č. 36/2021/RMS – přijetí a současně poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvkové organizaci, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO
70882134, ve výši 394 000 Kč na realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní;
rozpočtové opatření č. 37/2021/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 31 Slavičín, IČO
70871540, ve výši 12 000 Kč na realizaci projektu: „Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Tománková)
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

2. Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ
Slavičín – Malé Pole
Usnesení č. 100/1158/21
Rada města Slavičín
uděluje souhlas
s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvkovou organizaci, ve výši
40 764 Kč, od 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 9 žáků ve
školním roce 2021/2022.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
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3. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 100/1159/21
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: „Slavičín – opatření pro hospodaření se
srážkovou vodou – povrchy – SO 03“ uchazeči KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01 Zlín, IČO
29242690, DIČ CZ 29242690 za cenu obvyklou ve výši 3 105 238,11 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 KOME stavby s.r.o., Sokolská
5369, 760 01 Zlín, IČO 29242690, DIČ CZ 29242690, na stavební práce na akci: „Slavičín – opatření
pro hospodaření se srážkovou vodou – povrchy – SO 03“ za cenu obvyklou 3 105 238,11 Kč bez DPH,
s termínem realizace od 15. 10. 2021 do 15. 12. 2021. 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: „Slavičín – revitalizace sídelní zeleně“ uchazeči
Beskyd Arbo s.r.o., Bezručova 1771, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06968066, DIČ CZ06968066
za cenu obvyklou ve výši 1 716 578,40 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 Beskyd Arbo s.r.o., Bezručova
1771, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06968066, DIČ CZ06968066, na stavební práce na akci:
„Slavičín – revitalizace sídelní zeleně“ za cenu obvyklou 1 716 578,40 Kč bez DPH, s termínem
realizace od 15. 10. 2021 do 15. 12. 2021. 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 – vypracování projektové dokumentace na akci:
„Slavičín – prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Žižkovská – II. etapa“ uchazeči AQUADROP, s.r.o.,
Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČO 07419023, DIČ CZ07419023 za cenu obvyklou ve výši 173 000
Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9, 763 01
Mysločovice, IČO 07419023, DIČ CZ07419023, na služby – vypracování projektové dokumentace na
akci: „Slavičín – prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Žižkovská – II. etapa“ za cenu obvyklou ve
výši 173 000 Kč bez DPH s termínem realizace do 20.12.2021.
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 – vypracování projektové dokumentace na akci:
„Slavičín – ZTV Šabatec – dopravní část“ uchazeči AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9, 763 01 Mysločovice,
IČO 07419023, DIČ CZ07419023 za cenu obvyklou ve výši 175 000 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9, 763 01
Mysločovice, IČO 07419023, DIČ CZ07419023, na služby – vypracování projektové dokumentace na
akci: „Slavičín – ZTV Šabatec – dopravní část“ za cenu obvyklou ve výši 175 000 Kč bez DPH
s termínem realizace do 20.12.2021.
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e) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby – vypracování studie na akci: „Studie obnovy ČOV
PZ Divnice“ uchazeči AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČO 07419023, DIČ
CZ07419023 za cenu obvyklou ve výši 145 000 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9, 763 01
Mysločovice, IČO 07419023, DIČ CZ07419023 na služby – vypracování studie na akci: „Studie obnovy
ČOV PZ Divnice“ za cenu obvyklou ve výši 145 000 Kč bez DPH s termínem realizace do 14.01.2022.

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

Anotace:
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov – nabídková cena 3 273 000
Kč bez DPH;
2. KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01 Zlín – nabídková cena 3 105 238,11 Kč bez DPH;
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – nabídková cena
2 996 840,04 Kč bez DPH;
2. Beskyd Arbo s.r.o., Bezručova 1771, Místek, 738 01 Frýdek-Místek – nabídková cena
1 716 578,40 Kč bez DPH;
3. ARBOTYL s.r.o., U Červeného mlýna 613/6, Ponava, 612 00 Brno – nabídková cena 1 749 426,60
Kč bez DPH;
4. Petr Kucka, Horní Vltavice 59, 384 91 Horní Vltavice – nabídková cena 2 632 321,80 Kč bez DPH;
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
c) U 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 projektové
dokumentace (společné povolení) a v porovnání s honorářovým řádem architektů, inženýrů a
techniků lze považovat za cenu obvyklou. Jedná o II. etapu prodloužení vodovodu a kanalizace v ul.
Žižkovská. I. etapa je již povolená a měla být, již co nejdříve zahájena realizace společností
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se kterou byla uzavřena Smlouva o převodu investorství.
d) U 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 projektové
dokumentace (společné povolení) a v porovnání s honorářovým řádem architektů, inženýrů a
techniků lze považovat za cenu obvyklou. Jedná se o dopracování základní technické infrastruktury
v lokalitě Šabatec. (SO 01 Příprava území, HTU, SO 02 Místní komunikace, SO 03 Veřejný chodník,
SO 07 Veřejné osvětlení).
e) U 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 studie a v porovnání
s honorářovým řádem architektů, inženýrů a techniků lze považovat za cenu obvyklou. V rámci
studie bude posouzeno variantní řešení obnovy stávající čistírny odpadních vod pro průmyslovou
zónu Divnice vč. vyhodnocení výhledového napojení dalších zdrojů znečištění – místní části Divnice
a areálu Armypark.
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4. OSA - licenční smlouva
Usnesení č. 100/1160/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi OSA – ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z.s a městem Slavičín, jejímž předmětem je poskytnutí licence k veřejnému
provozování hudebních děl – koncert Hany Zagorové za částku 11 616 Kč.

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

5. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Slavičín –
Usnesení č. 100/1161/21
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku parc. č. 125/1 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Slavičín na základě
žádosti
, Slavičín.

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Záměr je vyhlašován z důvodu narovnání majetkových vztahů, kdy část pozemku parc.č.
125/1 v k.ú. Slavičín je využívána žadateli.

6. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL
Usnesení č. 100/1162/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Slavičín a
společností ASEKOL s.ro., IČO 27373231, Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 8, za účelem
úpravy podmínek a povinností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)
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7. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS čp. 841 ve Slavičíně
Usnesení č. 100/1163/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1.
, 2.
na pronájem bytu č. 307 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně o výměře
36,94 m2, za měsíční nájemné 1837 Kč, na dobu jednoho roku;
stanovuje
nájemné v bytě č. 841/307 na 1837 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem
pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné každoročně
jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení nájemného se
provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu v domě s pečovatelskou
službou.

8. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 100/1164/21
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty uzavřených mezi městem Slavičín a těmito nájemci:
-

– na dobu do 30.09.2022
– na dobu do 31.12.2021
– na dobu do 31.12.2021
– na dobu do 31.12.2021, za podmínky úhrady
nedoplaceného vyúčtování služeb za rok 2020 nejpozději do 30.09.2021
– na dobu do 31.12.2021
– na dobu neurčitou
Marta Mašová, Slavičín-Hrádek 234/1.3 – na dobu neurčitou

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Schválení prodloužení nájemních smluv nájemcům, kteří mají uzavřené smlouvy na dobu
určitou.
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9. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 100/1165/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 7/2021 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je oprava elektroinstalace a osvětlení v nebytovém prostoru
v čp. 123 a čp. 390 ve Slavičíně.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku, jehož předmětem je
oprava osvětlení, vytápění v NP čp. 123 (květiny Pazderová) a oprava osvětlení v NP čp. 390 (potraviny
Garajová).

10. Žádost o kompenzaci nájemného – Veronika Kozubíková
Usnesení č. 100/1166/21
Rada města Slavičín
souhlasí
se slevou nájemného ve výši 80 % po dobu tří měsíců pro Veroniku Kozubíkovou z důvodu ommezení
přístpu zákazníků k prodejně během probíhajících stavebních prací při výstavbě okružní křižovatky
v Hrádku na Vlárské dráze.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Sleva za újmu způsobenou nájemci nebytového prostoru
prováděných stavebních prací.

v čp. 17 v Hrádku z důvodu

11. Vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 751
ve Slavičíně
Usnesení č. 100/1167/21
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 80,35 m2 v II. NP budovy čp. 751, která
je součástí pozemku parc. č. st. 121/1 v katastrálním území Slavičín, a to na dobu neurčitou, za
minimální nájemné 42 444 Kč ročně bez DPH a za účelem provozování obuvi.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Anotace: Vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 751 ve Slavičíně.
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12. Dohoda o udělení souhlasu se stavební úpravou – „Rekonstrukce lesní cesty
Kolelač – Vasilsko 3“
Usnesení č. 100/1168/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o udělení souhlasu se stavební úpravou stávajícího dopravního připojení účelové
komunikace a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví Zlínského kraje
číslo: SML/0514/21 mezi městem Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860 v rámci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kolelač
– Vasilsko 3“.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Filáková, Hubíková)

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Ing. arch. Karel Humpola
ověřovatel
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