Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
101. schůze Rady města Slavičín konané dne 05. 10. 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. 101/1169/21
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2021/RMS – vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 296 000
Kč poskytnutých z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví Městské nemocnici Slavičín v rámci dotačního
programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče
v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2021;
rozpočtové opatření č. 39/2021/RMS – přijetí a současně poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizaci, Školní 403, 763 31 Slavičín, IČO
70871540, ve výši 933 000 Kč na realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávaní.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)
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. Veřejnosprávní kontroly školských příspěvkových organizací města Slavičín
Usnesení č. 101/1170/21
Rada města Slavičín
projednala
zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách školských příspěvkových organizací města Slavičín
za období 2018-2020.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: V souladu s § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a na základě usnesení RMS č.
27/0298/19 ze dne 23.07.2019 byly provedeny veřejnosprávní kontroly školských příspěvkových
organizací města Slavičín. Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření a účinnosti vnitřního
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kontrolního systému jednotlivých příspěvkových organizací za období 2018-2020. Při kontrolách
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiná závažná zjištění ve smyslu ust. § 22 odst. 6 zákona
č. 320/2001 Sb.

3. Převod bytu č. 852/41 (E 2.4.) v domě čp. 852 ve Slavičíně
Usnesení č. 101/1171/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
a) odstoupit od smlouvy č. 41 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 852/41 (E 2.4.) v domě
čp. 852 ve Slavičíně ze dne 15.03.2001 uzavřené mezi městem Slavičín a
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 852/41 (E 2.4.) v domě
čp. 852 ve Slavičíně mezi městem Slavičín a
a to
za podmínek, že:
převezmou veškeré závazky budoucího kupujícího
vyplývající ze smlouvy č. 41 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 15.3.2001
uzavřené mezi městem Slavičín a
- proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi
-

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

4. Žádost o změnu účelu programové dotace - SH ČMS - SDH Slavičín
Usnesení č. 101/1172/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S
02/2021/01, uzavřené mezi městem Slavičín a SH ČMS – SDH Slavičín, jehož předmětem je změna účelu
použití finančních prostředků a doby, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Žadatel požádal o změnu účelu poskytnuté programové dotace vhledem k tomu, že nemohl
realizovat plánovanou akci z důvodu pokračující pandemické situace.
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5. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS v Hrádku
Usnesení č. 101/1173/21
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a
v Domě s pečovatelskou službou čp. 231 dohodou ke dni 31.10.2021.

na pronájem bytu č. 5

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

6. Zřízení služebnosti v k. ú. Nevšová Usnesení č. 101/1174/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č.
4335/8 v k. ú. Nevšová. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 106/2 v k. ú.
Nevšová, a to úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

7. Zřízení služebnosti v k.ú. Slavičín – EG.D, a.s.
Usnesení č. 101/1175/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 4471/4 v k. ú.
Slavičín ve prospěch provozovatele distribuční soustavy společnosti ED.G, a.s., Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem zřízení kabelového venkovního vedení NN, a to úplatně
za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

8. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Nevšová –
Usnesení č. 101/1176/21
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku parc. č. 4298/1 o výměře cca 75 m 2 v katastrálním území Nevšová na
základě žádosti
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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9. Žádost o změnu účelu programové dotace – Rodinné a mateřské centrum Slavičín,
z. s.
Usnesení č. 101/1177/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-S 13/2021/01
uzavřené mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z.s., jehož předmětem je
změna účelu použití finančních prostředků;
b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. PD-K 18/2021/02
uzavřené mezi městem Slavičín a Rodinným a mateřským centrem Slavičín, z.s., jehož předmětem je
změna účelu použití finančních prostředků.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Žadatel požádal o změnu účelů dvou poskytnutých programových dotací.

10. Vyhlášení dotačních programů na rok 2022
Usnesení č. 101/1178/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
vyhlásit dotační programy na rok 2022, a to:
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2022“
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022“
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022“
- „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2022“.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Každoroční vyhlášení dotačních programů na podporu vybraných oblastí společenského
života formou poskytnutí programových dotací v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací
města Slavičín.

11. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 101/1179/21
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Slavičín – parkovací stání ul.
Dlouhá“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ
CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 1 694 111,75 Kč bez DPH;
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schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o., Pod
Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093, na stavební práce na akci: „Slavičín –
parkovací stání ul. Dlouhá“ za cenu obvyklou 1 694 111,75 Kč bez DPH, s termínem realizace do 29.
04. 2022;
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2021/RMS – akce „Slavičín – parkovací stání ul. Dlouhá“ – zapojení
rozpočtové rezervy rady města ke krytí výdajů na akci z důvodu navýšení ceny stavebních prací ve výši
90 000 Kč;
b) 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 projektové dokumentace na akci:
„Slavičín – parkoviště u hotelu Slavičan“ uchazeči Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02
Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880 za cenu obvyklou ve výši 124 300 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16,
690 02 Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880, na služby na vypracování projektové dokumentace
na akci: „Slavičín – parkoviště u hotelu Slavičan“ za cenu obvyklou ve výši 124 300 Kč bez DPH;
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 projektové dokumentace na akci:
„Slavičín - regenerace veřejného prostranství na sídlišti Malé Pole – 1. etapa“ uchazeči Viadesigne
s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880 za cenu obvyklou ve
výši 173 800 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16,
690 02 Břeclav, IČO 27696880, DIČ CZ27696880 na služby na vypracování projektové dokumentace
na akci: „Slavičín - regenerace veřejného prostranství na sídlišti Malé Pole – 1. etapa“ za cenu obvyklou
ve výši 173 800 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Hubíková)
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká vybudování parkovacích stání na ul. Dlouhá, projektové
dokumentace na parkoviště u hotelu Slavičan a projektové dokumentace na 1. etapu regenerace sídliště
Malé Pole.

12. Revitalizace významných veřejných budov města Slavičín – 1. část: Sokolovna
Usnesení č. 101/1180/21
Rada města Slavičín
revokuje
usnesení č. 99/1156/21 bod a) ze dne 09.09.2021,
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 ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO
25323971, DIČ CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 4 113 477 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 ENBI, s.r.o., Masarykova 175,
763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 na stavební práce na akci: „Revitalizace
významných veřejných budov města Slavičín – 1. část: Sokolovna“ za cenu obvyklou 4 113 477 Kč bez
DPH, s termínem realizace od 01. 02. 2022 do 29. 04. 2022. Smlouva bude uzavřena nejdříve po
uplynutí lhůty pro podání námitek v souladu s ust. § 242 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)
Anotace: Z důvodu odstoupení uchazeče HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice –
bude zadána veřejná zakázka uchazeči, který skončil druhý v pořadí hodnocených nabídek.
Výsledek hodnocení – Pořadí nabídek
Revitalizace veřejných významných budov města Slavičín – část 1: Sokolovna
Výsledné
pořadí
nabídek

1.
2.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče

IČ

DIČ

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61
04395255 CZ04395255
Rajhradice
ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26
25323971 CZ 25323971
Luhačovice

Nabídková cena
v Kč bez DPH

3 550 000,4 113 477,-

3.

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21
46994955 CZ46994955
Slavičín

4.

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova
25301144 CZ25301144 4 504 988,03
5532, 760 01 Zlín

5.

KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01
29242690 CZ29242690 4 680 029,53
Zlín

6.

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.,
46346171 CZ46346171
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

4 155 000,-

4 906 950,-

13. Likvidace černých skládek – Smlouva o dílo
Usnesení č. 101/1181/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a panem Antonínem Novákem, Nábřežní 652, 763 26
Luhačovice, jako zástupcem tříd Oktáva a G-4 z GJP a SOŠ Slavičín,jejímž předmětem je sběr sběr
odpadků podél komunikací mimo zastavěné části města Slavičín s tím, že termín plnění je do 30. 11.
2021 a celková cena za dílo 8 000 Kč.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)
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14. Zmocnění pro advokáta - UnArtel
Usnesení č. 101/1182/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zastoupení města Slavičín Mgr. Filipem Papežem, advokátem se sídlem L. Výducha 875, Slavičín, ev. č.
ČAK 19 761, v právní věci jednání o podmínkách umístění sítí elektronických komunikací a příslušné
fyzické infrastruktury společnosti UnArtel s.r.o., spolku UnArt, z.s. a pobočného spolku UnArt Slavičín, p.s.
na nemovitostech ve vlastnictví města Slavičín.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – obnova povrchu MK K Hájenkám
Usnesení č. 101/1183/21
Rada města Slavičín
rozhodla
o zadání 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 –
obnova povrchu MK K Hájenkám“ uchazeči STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
IČO 60838744, DIČ CZ60838744 za cenu obvyklou ve výši 148 506 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Slavičín – obnova povrchu MK
K Hájenkám“ ze dne 06.08.2021 mezi městem Slavičín a zhotovitelem STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744, DIČ CZ60838744.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)
Anotace: V rámci obnovy povrchu místní komunikace v ul. Na Zastávce bylo zjištěno při předání
staveniště, že uliční dešťové vpusti jsou v nevyhovujícím technickém stavu, a proto bude provedena
jejich oprava.

16. Žádost o přípolož při stavbě okružní křižovatky v Hrádku – UnArtel, Slavnet, Cetin
Usnesení č. 101/1184/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1984/2, 1984/3, 2577/12,
2573/3, 1977/15, 2577/11, 1977/9 a 2580/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze ve prospěch společnosti
UnArtel s.r.o., IČO 29284074, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, za účelem přípolože HDPE
chráničky v rámci té části akce „Hrádek na Vlárské dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“,
jejímž investorem je město Slavičín, úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesení RMS
č. 88/1118/17;
b) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1984/2, 2577/12, 2577/11,
1984/3, 1977/9, 2618, 2616, 2573/3, 1977/16, 1977/15 a 2580/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze ve
prospěch společnosti Slavnet networks s.r.o., IČO 24298166, se sídlem Slavojova 579/9, Podolí,
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128 02 Praha 2, za účelem přípolože HDPE chráničky v rámci té části akce „Hrádek na Vlárské
dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“, jejímž investorem investorem je město Slavičín,
úplatně za úhradu podle sazebníku stanoveného usnesení RMS č. 88/1118/17;
c) zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1984/2, 2577/12, 2577/11,
1984/3, 1977/9, 2618, 2616, 2573/3, 1977/16, 1977/15 a 2580/1 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze ve
prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, za účelem přípolože HDPE chráničky v rámci té části akce „Hrádek na Vlárské dráze,
úprava křižovatky silnic II/493 a II/495“, jejímž investorem je město Slavičín, úplatně za úhradu podle
sazebníku stanoveného usnesení RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková)

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Bc. Stanislav Milička
ověřovatel
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