Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
105. schůze Rady města Slavičín konané dne 16. 11. 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. Úprava rozpočtu Městské nemocnice Slavičín na rok 2021
Usnesení č. 105/1222/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) úpravu rozpočtu Městské nemocnice Slavičín, příspěvkové organizace, IČO 621 81 378,
Komenského 1, 763 21 Slavičín, na rok 2021 spočívající v navýšení závazného limitu mzdových
nákladů o 1 162 000 Kč a v navýšení závazného limitu jmenovitých oprav a nákupů o 190 000 Kč
s tím, že finanční krytí bude zajištěno přesunem prostředků v rámci provozní činností organizace;
b) poskytnutí příspěvku do investičního fondu Městské nemocnice Slavičín ve výši 400 000 Kč na
pořízení nového serveru, EKG, malotraktoru Stiga a rehabilitačního přístroje Physio s tím, že o
stejnou částku bude ponížený původně schválený provozní příspěvek na rok 2021.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
Anotace: Příspěvková organizace Městská nemocnice Slavičín podala v souladu s čl. 6 metodického
pokynu žádost o schválení úpravy rozpočtu na rok 2021 (závazného ukazatele mzdových výdajů,
jmenovitých oprav a nákupů) a úpravy formy poskytnutí části příspěvku, včetně požadavku na čerpání
investičního fondu. Návrh na navýšení závazných ukazatelů a změnu formy příspěvku nebude mít vliv
na výši schváleného příspěvku od zřizovatele.

2. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 105/1223/21
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace z Úřadu práce na veřejně
prospěšné práce ve výši 60 000 Kč a současně krytí souvisejících mzdových výdajů včetně vlastního
podílu nad rámec dotace ve výši 22 000 Kč;
rozpočtové opatření č. 48/2021/RMS – přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 073
000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Slavičín – obnova povrchu MK K Hájenkám“.
Celkové výdaje činí 3 462 000 Kč. Doplatek vlastních prostředku bude uhrazen z rozpočtové rezervy
určené na projekty v případě schválení dotace;

Výpis usnesení RMS č. 105, 16. 11. 2021

1/6

rozpočtové opatření č. 49/2021/RMS – přijetí neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ve výši
100 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého“. Celkové
výdaje činí 178 000 Kč. Doplatek vlastních prostředku bude uhrazen z rozpočtové rezervy rady města;
rozpočtové opatření č. 50/2021/RMS – přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
36 000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Restaurování kamenného kříže na Šabatci“.
Celkové výdaje činí 72 000 Kč. Doplatek vlastních prostředku bude uhrazen z rozpočtové rezervy rady
města.

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

3. Dohoda o režimu předávání datových souborů – Česká pošta, s.p.
Usnesení č. 105/1224/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních
poukázek B mezi Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO
47114983 a městem Slavičín.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

4. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 105/1225/21
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 – oprava
veřejného osvětlení na ul. Dlouhá“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21
Slavičín, IČO 25583093, DIČ CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 311 121,18 Kč bez DPH;
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 –
oprava veřejného osvětlení na ul. Dlouhá“ za cenu obvyklou 311 121,18 Kč bez DPH s termínem
realizace do 17. 12. 2021;
b) rozhodla
o zadání zakázky v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na dodávky na akci: „Slavičín – venkovní ledové kluziště“ uchazeči
PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3236, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO 27860221, DIČ CZ27860221 za
cenu obvyklou ve výši 4 899 000 Kč bez DPH;
Výpis usnesení RMS č. 105, 16. 11. 2021

2/6

schvaluje
v souladu s ust. § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem PERFECT ICE s.r.o., Provozní
3236, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO 27860221, DIČ CZ27860221 na dodávky na akci: „Slavičín –
venkovní ledové kluziště“ za cenu obvyklou 4 899 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do 14. 01.
2022. Smlouva bude uzavřena 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 Analýzy stavu
kybernetické bezpečnosti uchazeči AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO
04308697, DIČ CZ04308697 za cenu obvyklou ve výši 165 000 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava, IČO 04308697, DIČ CZ04308697 na služby na vypracování Analýzy stavu
kybernetické bezpečnosti za cenu obvyklou ve výši 165 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do
31.01.2022.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká opravy veřejného osvětlení na ul. Dlouhá v úseku při
budovaném podélném parkování, dodávky ledového kluziště včetně dodávky stroje na úpravu ledu a
vypracování Analýzy stavu kybernetické bezpečnosti Městského úřadu Slavičín.

5. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín
Usnesení č. 105/1226/21
Rada města Slavičín
schvaluje
vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to:
Inv. č. 108841 Stůl s oboustrannými lavicemi (veřejné prostranství)
Inv. č. 5002 Myčka nádobí M505. (MŠ Slavičín – pracoviště Vlára)

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

6. Pronájem části pozemku v k. ů. Nevšová –
Usnesení č. 105/1227/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem části pozemku parc. č. 4298/1 o výměře 75 m 2 v katastrálním území Nevšová,
jako manipulační plochu, na dobu neurčitou, s ročným nájemným ve výši 900 Kč + DPH.
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Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička

7. Prodej části pozemku v k.ú. Slavičín – AGROL spol. s.r.o.
Usnesení č. 105/1228/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit prodej části pozemku parc. č. 1921/7 o výměře cca 75 m 2 v katastrálním území Slavičín
společnosti AGROL spol. s r.o., IČO 44004940, Nad Cihelnou 846, 763 21 Slavičín, za kupní cenu
500 Kč/m2 a za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

8. Prodej části pozemku v k. ú. Slavičín –
Usnesení č. 105/1229/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit prodej části pozemku parc. č. 125/1 o výměře cca 35 m 2 v katastrálním území Slavičín
za kupní cenu 500 Kč/m 2 a
za podmínky úhrady nákladů, které s prodejem souvisí.

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

9. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová –
Usnesení č. 105/1230/21
Rada města Slavičín
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc. č. 595/1 o výměře cca 300 m 2 v katastrálním území
Nevšová na základě žádosti

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
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10. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadových baterií a akumulátorů –
ECOBAT
Usnesení č. 105/1231/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem
Slavičín a společností ECOBAT s.r.o., IČO 26725967, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

11. Žádost o výměnu bytu
Usnesení č. 105/1232/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem bytu č. 13
v domě čp 390 ve Slavičíně dohodou ke dni 31.01.2022;
b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem bytu č. 1
v domě čp. 390 ve Slavičíně o celkové výměře 33,84 m2 za měsíční nájemné 2057 Kč, a to od
01.02.2022 na dobu neurčitou;
stanovuje
nájemné v bytě č. 390/1 na 2057 Kč měsíčně a v bytě č. 390/13 na 2283 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 5 % původního
nájemného. Případné zvýšení nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)

Anotace: Schválení přidělení bytu z důvodu rekonstrukce.

12. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 105/1233/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 9/2021 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a
společností BTH Slavičín, jehož předmětem je rekonstrukce bytu v majetku města Slavičín a
zpracování projektová dokumentace na zateplení bytových domů v majetku města.

Hlasování: pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Filáková, Hubíková, Milička)
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13. Schválení výpovědí z nájmu nebytových prostor v budově čp. 51
Usnesení č. 105/1234/21
Rada města Slavičín
vypovídá
nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 51 v k. ú. Slavičín uzavřené mezi
městem Slavičín a Karlem Ptáčkem,
Magdou Blanařovou,
a
a to ke dni 30.11.2021
s tříměsíční výpovědní dobou.

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

Anotace: Schválení výpovědi nájemních smluv na nebytové prostory v hotelu Slavičan z důvodu
připravované rekonstrukce budovy.

14. Dodatek č. 1 k SOD – Vaříme hravě, jíme zdravě – stavební úpravy kuchyně MŠ
Nevšová
Usnesení č. 105/1235/21
Rada města Slavičín
rozhodla
o zadání 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: „Vaříme
hravě, jíme zdravě – stavební úpravy kuchyně MŠ Nevšová“ uchazeči ENBI, s.r.o., Masarykova 175,
763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 90 259 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: „Vaříme hravě, jíme zdravě –
stavební úpravy kuchyně MŠ Nevšová“ ze dne 02. 7. 2021 mezi městem Slavičín a zhotovitelem
ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 za cenu
obvyklou ve výši 90 259 Kč bez DPH.

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

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Mgr. Milena Tománková
ověřovatelka
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