VÝPIS USNESENÍ

19. schůze Rady města Slavičín dne 30.6.2015

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. Prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v hotelu – Tipsport, a.s.
Usnesení č. 19/0277/15

Rada města Slavičín
schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu hotelu čp. 51, v k.ú. Slavičín,
společnosti Tipsport do 31. 8. 2015.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

2. Schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt
Usnesení č. 19/0278/15

Rada města Slavičín
schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 834/31 s Marií Čížovou, Slavičín 834 dle přílohy č. 0295-15P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

3. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce regulační stanice
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0279/15

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce regulační stanice pro kotelnu K3 ve Slavičíně dle přílohy č. 0296-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
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4. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce kotelny v Nevšové
Usnesení č. 19/0280/15

Rada města Slavičín
schvaluje
1.
2.

uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce kotelny a zařízení č. 2/2003 dle přílohy č. 0297-15P1
uzavření smlouvy o výpůjčce kotelny a zařízení č. 1/2015 dle přílohy č. 0297-15-P2
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

5. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce tepla
Usnesení č. 19/0281/15

Rada města Slavičín
schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce tepla do Obecního domu v Nevšové dle přílohy č. 0298-15-P1
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

6. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě
Usnesení č. 19/0282/15

Rada města Slavičín
nesouhlasí
s poskytnutím slevy nájemného v bytě Martiny Lukové, Slavičín 834.

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

7. Žádost o ukončení nájmu bytu, stanovení nájemného
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0283/15

schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt čp. 17/4 ve Slavičíně, Hrádku na Vl. dráze, uzavřené s Renátou
Ambrožovou, dohodou ke dni 31. 8. 2015
stanovuje
nájemné v bytě č. 4 v domě čp. 17 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze na 3720.- Kč měsíčně s tím, že
pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o míru inflace, vyjádřenou
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, stanovenou Českým statistickým úřadem pro
předcházející kalendářní rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to vždy s účinností k 1.4. každého
kalendářního roku.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
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8. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 19/0284/15

Rada města Slavičín
rozhodla

a) o vyloučení uchazeče Břetislava Došly, Okružní 657, 763 21 Slavičín, IČ: 18551521, DIČ:
CZ6106261986 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce na akci: „Výměna oken“.
b) 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:
„Výměna oken - Výměna oken v DPS čp. 230 – 234 Hrádek – JZ strana“ uchazeči Okna Morávek
s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 29305560, DIČ: CZ29305560 za cenu
obvyklou ve výši 611 269,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova
519, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 29305560, DIČ: CZ29305560 na akci: „Výměna oken - Výměna
oken v DPS čp. 230 – 234 Hrádek – JZ strana“ dle přílohy č. 0301-15-P1.
c) 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:
„Výměna oken - Výměna dveří a výkladců v provozovnách čp. 311 – 314“ uchazeči A+BX OKNA,
Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 49966863, DIČ: CZ49966863 za cenu obvyklou
ve výši 168 402,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 49966863, DIČ: CZ49966863 na akci: „Výměna oken - Výměna dveří
a výkladců v provozovnách čp. 311 – 314“ dle přílohy č. 0301-15-P2.
d) 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:
„Výměna oken - Výměna oken v BD čp. 831 – 836 – společné prostory“ uchazeči Window Holding
a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024 za cenu obvyklou ve
výši 347 592,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností Window Holding a.s., Hlavní 456, 250
89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024 na akci: „Výměna oken - Výměna oken v BD
čp. 831 – 836 – společné prostory“ dle přílohy č. 0301-15-P3.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
anotace:
a) Výše uvedený uchazeč byl hodnotící komisí vyřazen z další účasti v zadávacím řízení pro neúplnost
nabídky a nesplnění zadávacích podmínek.
b) Část 1. zakázky je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen pro část 1.
1. Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou – nabídková cena 611 269,Kč bez DPH
2. MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374, 735 42 Český Těšín – nabídková cena 624 194,- Kč bez DPH
3. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň – nabídková cena 682 801,- Kč bez DPH
4. A+BX OKNA, s.r.o., Vodařská 232/2, 619 00 Brno – Horní Heršpice – nabídková cena 687 577,- Kč bez DPH
5. P.M.P. Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov – nabídková cena 696 042,- Kč bez DPH
6. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec – nabídková cena 697 745,80 Kč bez DPH

c) Část 2. zakázky je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
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Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen pro část 2.
1. A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno – nabídková cena 168 402,- Kč bez DPH
2. P.M.P. Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov – nabídková cena 170 395,- Kč bez DPH
3. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň – nabídková cena 173 244,- Kč bez DPH
4. MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374, 735 42 Český Těšín – nabídková cena 174 200,- Kč bez DPH
5. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec – nabídková cena 205 120,26 Kč bez DPH
6. Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou – nabídková cena 209 267,- Kč bez DPH

d) Část 3. zakázky je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen pro část 3.
1. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň – nabídková cena 347 592,- Kč bez DPH
2. A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno – nabídková cena 386 269,- Kč bez DPH
3. P.M.P. Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov – nabídková cena 409 304,- Kč bez DPH
4. Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou – nabídková cena 421 050,- Kč
bez DPH
5. MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374, 735 42 Český Těšín – nabídková cena 425 063,- Kč bez DPH
6. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec – nabídková cena 492 404,78 Kč bez DPH

9. Schvalování zadávací dokumentace
Usnesení č. 19/0285/15

Rada města Slavičín
schvaluje

a) zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Slavičín-rekonstrukce
koupaliště“ ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zásad § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 0302-15-P1
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky dle přílohy č. 0302-15-P2.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

10. Smlouva o roznášce informačních/propagačních materiálů
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0286/15

schvaluje
smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 982607-1159/2015 mezi Českou poštou, s.p.
a městem Slavičín dle přílohy č. 0303-15-P1.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

11. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – RWE Energie, s.r.o.
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0287/15

schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na rok 2016 se společností RWE Energie, s.r.o.,
Praha, IČ 49903209, dle přílohy č. 0304-15-P2.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
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12. Projekt „Kompostujeme s radostí“
Usnesení č. 19/0288/15

Rada města Slavičín
schvaluje

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín s Mikroregionem
Luhačovské Zálesí, Pozlovice, IČ 70287201 na realizaci projektu „Kompostujeme s radostí“ dle
přílohy č. 0305-15-P1,
b) uzavření smlouvy o výpůjčce kompostérů s Mikroregionem Luhačovské Zálesí, Pozlovice,
IČ 70287201 a nabytí 97 ks kompostérů od Mikroregionu Luhačovské Zálesí, Pozlovice,
IČ 70287201 za podmínek dle přílohy č. 0305-15-P2,
c) vzor smlouvy o výpůjčce a darovací dle přílohy č. 0305-15-P3.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Durďák)
anotace:
Pokračování spolupráce s Mikroregionem Luhačovské Zálesí v projektu „Kompostujeme s radostí“.
Mikroregion je podpořeným žadatelem v uvedeném projektu, získá tedy dotaci na zakoupení kompostérů.
Město Slavičín poskytne dotaci Mikroregionu Luhačovské Zálesí ve výši 22.325 Kč a získá do výpůjčky
celkem 97 kompostérů, které poskytne bezplatně občanům k domácímu kompostování a po době
udržitelnosti (5 let) budou kompostéry bezplatně převedeny občanům, kteří je užívají.

13. Smlouva o připojení odběrného místa – E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 19/0289/15

Rada města Slavičín
schvaluje

uzavření smlouvy o připojení odběrného místa se společností E.ON Distribuce, a.s. dle přílohy č. 0306-15P1.
hlasování: pro 5; proti 1 (Čechmánek); zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
anotace:
Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro zastávkový informační panel před radnicí.

14. Žádost o uložení sítí – Jakub a Daniela Ocelíkovi, Slavičín
Usnesení č. 19/0290/15

Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín

a) schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu čp. 647 na pozemku parc.č. st. 1008
v k.ú. Slavičín, a to na pozemku parc.č. 4589 v k.ú. Slavičín;
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku
parc.č. 4589 v k.ú. Slavičín s Jakubem a Danielou Ocelíkovými, Slavičín, dle přílohy č. 0307-15-P2.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

15. Žádost o uložení sítí – Miroslav a Ludmila Jandíkovi, Divnice
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0291/15

1. doporučuje
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Zastupitelstvu města Slavičína
a) schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu na pozemcích parc.č. 1118/8,
1118/11, 1368, vše v k.ú. Divnice, a to na pozemcích parc.č. 1118/2, 2084/10, 1119/2, všechny v k.ú.
Divnice;
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích
parc.č. 1118/2, 2084/10, 1119/2, všechny v k.ú. Divnice s Miroslavem a Mgr. Ludmilou Jandíkovými,
Divnice, dle přílohy č. 0308-15-P2.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výstavbě s Miroslavem a Mgr. Ludmilou Jandíkovými Divnice dle přílohy č. 0308-15-P3.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

16. Žádost o uložení sítí – Petr Kepák, Slavičín
Usnesení č. 19/0292/15

Rada města Slavičín

1. doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičína
a) schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí k rodinnému domu na pozemcích parc.č. 4370/34,
4370/33, 3040/1, vše v k.ú. Slavičín, a to na pozemku parc.č. 4370/18 v k.ú. Slavičín;
b) schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku
parc.č. 4370/18 v k.ú. Slavičín s Petrem Kepákem, Slavičín, dle přílohy č. 0309-15-P2;
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výstavbě s Petrem Kepákem, Slavičín dle přílohy č. 0309-15-P3.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

17. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 19/0293/15

Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2015/RMS dle přílohy č. 0310-15-P1.

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)

18. Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího odboru ekonomického MěÚ Slavičín
Rada města Slavičín

Usnesení č. 19/0294/15

revokuje
usnesení Rady města Slavičín č. 17/0239/15 ve věci jmenování Ing. Jana Bartozela vedoucím odboru
ekonomického Městského úřadu 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. Petra Lysáčka vedoucím odboru
ekonomického Městského úřadu Slavičín.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Durďák)
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anotace:
Dne 29.05.2015 proběhlo opakované výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího odboru ekonomického
MěÚ Slavičín. Výběrová komise posoudila jednotlivé uchazeče a doporučila jejich pořadí:
1. Ing. Jan Bartozel
2. Ing. Petr Lysáček
RMS svým usnesením č. 17/0239/15 ze dne 2.6.2015 jmenovala Ing. Jana Bartozela, vedoucím odboru
ekonomického s účinností od 1. srpna 2015. Pan Bartozel si následně vyžádal čas na jednání se stávajícím
zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru, avšak dne 29.06.2015 sdělil, že již o pracovní místo
vedoucího odboru nemá zájem. Proto byl jmenován vedoucím ekonomického odboru druhý uchazeč v pořadí
- Ing. Petr Lysáček.

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

…………………………………..
Mgr. Jana A d á m k o v á
ověřovatelka
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