Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
109. schůze Rady města Slavičín konané dne 11. 01. 2022

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 individuálních dotací z rozpočtu města Slavičín v roce 2022
Usnesení č. 109/1286/22
Rada města Slavičín
schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. D/2022/03 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Základní školou Slavičín Vlára, příspěvkovou organizací, Školní 403, 763 21 Slavičín, IČO 70871540, ve výši 37 700 Kč
za účelem podpory plaveckého výcviku pro žáky 1. ročníku a doškolovacího plaveckého výcviku
pro žáky 4. ročníku školy;
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. D/2022/12 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Základní školou Slavičín Malé Pole, příspěvkovou organizací, Osvobození 8, 763 21 Slavičín, IČO 70882134, ve výši
35 600 Kč za účelem podpory předplaveckého výcviku pro žáky 1. ročníku a zdokonalovacího
plaveckého výcviku pro žáky 4. a 5. ročníku školy;
c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. D/2022/10 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a Základní uměleckou školou
Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, ve výši 25 000 Kč za účelem
pořízení 2 ks elektrických kytar včetně modelingového komba pro výuku žáků školy;
d) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. D/2022/11 o poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Nevšová, Nevšová 95, 763 21 Slavičín, IČO 65792343, ve výši 20 000 Kč za účelem
financování nákladů na provoz a údržbu areálu SDH Nevšová.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Schválení individuálních dotací zahrnutých v rozpočtu města na rok 2022.

2. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací
Usnesení č. 109/1287/22
Rada města Slavičín
stanovuje
v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od 01. 01. 2022 platy ředitelům příspěvkových
organizací zřízených městem Slavičín.
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Zapracování změn tarifních složek ředitelů městských příspěvkových organizací.

3. Výroční zpráva o poskytnutých věcných a finančních darech občanům města za
rok 2021
Usnesení č. 109/1288/22
Rada města Slavičín
projednala
souhrnnou výroční zprávu o poskytnutých finančních a věcných darech občanům města za rok 2021.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Splnění zákonné povinnosti.

4.

Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 109/1289/22

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: „Na kole po rozhlednách československého pohraničí – Slavičín – cyklotrasa Hrádek – Šanov“ uchazeči ZAMONT cz s.r.o.,
Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 26284570, DIČ CZ26284570 za cenu
obvyklou ve výši 14 362 700 Kč vč. 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 ZAMONT cz
s.r.o., Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 26284570, DIČ CZ26284570 na
stavební práce na akci: „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí – Slavičín –
cyklotrasa Hrádek – Šanov“ za cenu obvyklou 14 362 700 Kč vč. DPH, s termínem zahájení
realizace nejpozději od 11. 04. 2021 do 18. 07. 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 veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na akci: „Zpracování Změny
č. 2 Územního plánu Slavičín“ uchazeči Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČO 28203011, DIČ CZ28203011 za cenu obvyklou ve výši 130 000 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110
00 Praha 1 – Nové Město, IČO 28203011, DIČ CZ28203011 na služby na akci: „Zpracování
Změny č. 2 Územního plánu Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 130 000 Kč bez DPH;
podmiňuje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110
00 Praha 1 – Nové Město, IČO 28203011, DIČ CZ28203011 na služby na akci: „Zpracování
Změny č. 2 Územního plánu Slavičín“ úhradou nákladů na zpracování změny č. 2 a vyhotovení
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úplného znění územního plánu po jeho změně pro Ing. Karla Mikulce, bytem Osvobození 296, 763
21 Slavičín a společnost FINNO invest s.r.o., čp. 518, 687 11 Topolná, IČO 27740757, a to ve výši
130 000 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny č. 2 Územního plánu Slavičín“ mezi
městem Slavičín a Ing. Karlem Mikulcem, bytem Osvobození 296, 763 21 Slavičín a společností
FINNO invest s.r.o., čp. 518, 687 11 Topolná, IČO 27740757, ve výši 130 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace:
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice – nabídková cena 17 720 607,41 Kč
vč. DPH.
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno – nabídková cena 15 687 433,07 Kč vč.
DPH.
3. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice – nabídková cena 16 092 777,36 Kč
vč. DPH.
4. KOME stavby s.r.o., Sokolská 5369, 760 01 Zlín – nabídková cena 16 101 121,60 Kč vč. DPH.
5. ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh – nabídková cena 14 362 700
Kč vč. DPH.
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
b) Změna ÚP města Slavičín č. 2 byla schválena zastupitelstvem dne 25.8.2021. Nyní po schválení
změny ÚP č. 1b lze tuto další změnu provést. S navrhovateli (Ing. Mikulec a společnost FINNO
invest) bude uzavřena Smlouva o úhradě nákladů na zpracování změny č. 2 Územního plánu
Slavičín, v případě neuhrazení nákladů spojených s touto změnou, smlouva se společností
STEMIO a.s. nebude uzavřena.

5. Dohoda vlastníků kanalizací provozně souvisejících – VaK Zlín, a.s.
Usnesení č. 109/1290/22
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi městem Slavičín a společností
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO 49454561, jejímž předmětem je
úprava vzájemných práv a povinností pro zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace
v v Nevšové.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Zahrnutí nové větve kanalizace v MČ Nevšová do systému provozování kanalizace na
území města.
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6. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín Usnesení č. 109/1291/22
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojky včetně nového připojení k místní
komunikaci na pozemku parc. č. 4444/3 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch
vlastníků pozemků parc. č. 4667 a 175/2 v k. ú. Slavičín, 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 Usnesení č. 109/1292/22
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky včetně nového připojení k místní
komunikaci na pozemku parc. č. 4444/3 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch
vlastníků pozemku parc. č. 4370/25 v k. ú. Slavičín, 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. Prodloužená nájemních smluv na byty
Usnesení č. 109/1293/22
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatků k nájemním smlouvám mezi městem Slavičín a nájemci bytů, jejichž předmětem je
prodloužení doby nájmu.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Schválení prodloužení nájemních smluv na byty.

9. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou
Usnesení č. 109/1294/22
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a
5 v Domě s pečovatelskou službou čp. 230 dohodou ke dni 31.01.2022.

na pronájem bytu č.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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Anotace: Schválení ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS dohodou.

10. Dodatek ke Smlouvě o nájmu a poskytování služeb – Konica Minolta
Usnesení č. 109/1295/22
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 14302376-01 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č. 14302376 uzavřené mezi
městem Slavičín a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., jehož předmětem
je doplnění smlouvy o službu ePRO Comfort za částku 150Kč/měsíc.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

11. Dodatek č. 1 k SOD – Studie obnovy ČOV PZ Divnice
Usnesení č. 109/1296/22
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a AQUADROP, s.r.o., Sazovice 9,
763 01 Mysločovice, IČO 07419023, DIČ CZ07419023 na služby na vypracování studie na akci:
„Studie obnovy ČOV PZ Divnice“, jehož předmětem je změna termínu plnění, a to do 28.02. 2022.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Posun termínu je požadován z důvodu nutnosti vyhodnocení měrné kampaně kvality
odpadních, která byla ukončena až v průběhu měsíce prosince 2021. Na základě vyhodnocení
rozborů budou provedeny návrhy obnovy ČOV.

12. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 109/1297/22
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022/RMS – přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 314
000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Revitalizace významných veřejných budov města
Slavičín – 2. část: ZŠ Vlára“. Celkové výdaje činí 14 735 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude
uhrazen z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace.
rozpočtové opatření č. 2/2022/RMS – přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 273
000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou
vodou – povrchy“. Celkové výdaje činí 4 463 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude uhrazen
z rozpočtové rezervy určené na projekty v případě schválení dotace.
rozpočtové opatření č. 3/2022/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 874
000 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci akce „Slavičín – revitalizace sídelní zeleně“. Celkové
výdaje činí 2 312 000 Kč. Doplatek vlastních prostředků bude uhrazen z rozpočtové rezervy určené na
projekty v případě schválení dotace.
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

13. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Rekonstrukce lesní cesty
Kolelač – Vasilsko
Usnesení č. 109/1298/22
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Slavičín a Miroslavem
Slámečkou, bytem U Rybníka 412, 763 21 Slavičín, v rámci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kolelač
– Vasilsko“ na pozemcích p. č. 1485/3, 1485/4 a 1495/3 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze za podmínek:
- vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem rekonstruovat na služebných pozemcích
lesní cestu a tuto provozovat a udržovat;
- služebnost bude zřízena bezúplatně;
- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, alespoň po dobu 8 let.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Formální krok umožňující rekonstruovat důležitou páteřní lesní cestu na území MČ Hrádek
n. Vl. dráze.

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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