VÝPIS USNESENÍ

29. schůze Rady města Slavičín dne 3. 11. 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. Poskytnutí finančního daru města Slavičín při narození dítěte
Usnesení č. 29/0376/15

Rada města Slavičín
schvaluje

poskytnutí finančního daru města Slavičín při narození dítěte dle přílohy č. 0399-15-P1
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

2. Výroční zprávy základních škol
Usnesení č. 29/0377/15

Rada města Slavičín
bere na vědomí
-

Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Vlára za školní rok 2014 – 2015 dle přílohy č. 040115-P1
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín – Malé Pole za školní rok 2014 – 2015 dle přílohy
č. 0401-15-P2
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Adámková)

3. Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v domě čp. 51 ve Slavičíně
Usnesení č. 29/0378/15

Rada města Slavičín
vyhlašuje záměry

na pronájem nebytových prostor v budově čp. 51 na pozemku parc. č. st. 983 v katastrálním území Slavičín
dle příloh č. 0402-15-P1 až P3
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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anotace:
Nájemcům v hotelu ve Slavičíně končí platnost nájemních smluv dne 31. 12. 2015. Jelikož jsou smlouvy
uzavřeny na dobu určitou, musí se vyhlásit záměry na pronájem.

4. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 29/0379/15

Rada města Slavičín
schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené s BTH Slavičín, spol. s r.o. dle přílohy
č. 0403-15-P1
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Adámková)
anotace:
Předmětem dodatku je výměna vstupních dveří v provozovně Zahrádkářských potřeb čp. 109 ve Slavičíně.

5. Stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací
Usnesení č. 29/0380/15

Rada města Slavičín
stanovuje

plat řediteli ZŠ Malé Pole dle přílohy č. 0404-15-P1 a v souvislosti se změnou platových tarifů s účinností od
1. 11. 2015 platy ředitelů školských příspěvkových organizací města Slavičín dle přílohy č. 0404-15-P2.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

6. Žádost ZŠ Slavičín – Vlára o schválení přijetí finančního daru
Usnesení č. 29/0381/15

Rada města Slavičín
uděluje souhlas

s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na základě darovací smlouvy č. 007/2015/06 uzavřené dne
27. 10. 2015 mezi ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín a Asociací
amatérských sportů ČR, z. s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

7. Zadávání veřejných zakázek
Rada města Slavičín

Usnesení č. 29/0382/15

a) rozhodla
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: „Slavičín -
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rekonstrukce bytu č. 480/15, ul. U Zahrádek, čp. 480“ uchazeči ENBI s.r.o., Masarykova 175, 763 26
Luhačovice, IČ: 25323971, DIČ: CZ25323971 za cenu obvyklou ve výši 151 257,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností ENBI s.r.o., Masarykova 175, 763 26
Luhačovice, IČ: 25323971, DIČ: CZ25323971 na akci: „Slavičín - rekonstrukce bytu č. 480/15, ul.
U Zahrádek, čp. 480“ dle přílohy č. 0407-15-P1.
b) rozhodla
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: „Slavičín –
rekonstrukce koupaliště – provozně sociální objekt“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na
Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 3 933 333,- Kč
bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na
Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 na akci: „Slavičín – rekonstrukce koupaliště
– provozně sociální objekt“ dle přílohy č. 0407-15-P2.
hlasování bod a): pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
hlasování bod b): pro 4; proti 1 (Hubíková); zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Adámková)
anotace:
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. TES BOJKOVICE spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice – nabídková cena 164 487,- Kč bez DPH
2. INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín – nabídková cena 167 000,- Kč bez DPH
3. ENBI s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 151 257,- Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín – nabídková cena 4 162 577,- Kč bez DPH
2. INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín – nabídková cena 4 470 000,- Kč bez DPH
3. AG STAVING s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín – nabídková cena 3
933 333,- bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Rozpočtové opatření
Usnesení č. 29/0383/15

Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2015/RMS dle přílohy č. 0408-15-P1

hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 1 (Čechmánek); nepřítomen 1 (Adámková)
anotace:
Rozpočtové opatření finančně kryje výměnu vstupních dveří v provozovně Zahrádkářských potřeb čp.
109 ve Slavičíně – usnesení č. 29/0379/15.
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9. Žádost o umístění sídla spolku
Usnesení č. 29/0384/15

Rada města Slavičín
souhlasí

jako vlastník budovy čp. 307, která je součástí pozemku parc. č. st. 426/1 v k.ú. Slavičín na adrese Hasičská
307, 763 21 Slavičín s umístěním sídla pobočného spolku Sbor dobrovolných hasičů Slavičín,
IČO 65792441, do této nemovitosti a se zápisem tohoto sídla do spolkového rejstříku.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

...............................................
Ing. Jaroslav K o n č i c k ý
starosta
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Zdeněk D u r ď á k
ověřovatel
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