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Rada města Slavičín 

 

1. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 119/1444/22 
 
Rada města Slavičín  

a )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na provedení zpracování podkladu pro veřejnou 
zakázku na projekt: „Slavičín – dopravní řešení a terminál při soutoku Říky a Lukšínky“ uchazeči OZ 
engineering s.r.o., 2. května 1538, 760 01 Zlín, IČO 01986007, DIČ CZ01986007, za cenu obvyklou 
ve výši 186 000 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem OZ engineering s.r.o., 2. května 1538, 
760 01 Zlín, IČO 01986007, DIČ CZ01986007 na provedení zpracování podkladu pro veřejnou 
zakázku na projekt: „Slavičín – dopravní řešení a terminál při soutoku Říky a Lukšínky“ za cenu 
obvyklou ve výši 186 000 Kč bez DPH; 

b )  r o z h o d l a  

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: „Slavičín – stavební úpravy v areálu Charity 
Slavičín – 1. část: Slavičín – zlepšení zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb“ uchazeči 
ENBI, s.r.o., Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČO 25323971, DIČ CZ25323971 za cenu 
obvyklou ve výši 8 187 539 Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

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: „Slavičín – 
stavební úpravy v areálu Charity Slavičín – 1. část: Slavičín – zlepšení zázemí pro poskytování 
terénních sociálních služeb“ za cenu obvyklou 8 187 539Kč bez DPH, s termínem realizace od 23. 
05. 2022 do 31. 10. 2022. 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. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: 
 
a) Zadání veřejné zakázky se týká přípravných prací ke kvalitnímu zpracování projektové dokumentace 

projektu „Slavičín – dopravní řešení a terminál při soutoku Říky a Lukšínky“. 
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b) Zadání veřejné zakázky se týká stavebních prací v areálu Charity Slavičín – 1. část: Slavičín – 
zlepšení zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb – projekt „Slavičín – zlepšení zázemí 
pro poskytování terénních sociálních služeb“. 

 
 
 

2. VZ – Rekonstrukce hotelu Slavičan – Rozhodnutí o námitkách 

Usnesení č. 119/1445/22 
 
Rada města Slavičín  

r o z h o d l a  

v souladu s ustanovením § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, o odmítnutí námitek stěžovatele TM Stav, spol. s r.o., se sídlem Jasenice 729, 
755 01 VSETÍN 1, IČO 63995816, kterou zastupuje na základě plné moci advokát Mgr. Tadeusz Zientek 
proti stanovení zadávacích podmínek na akci „Rekonstrukce hotelu Slavičan“. 

 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
 

3. Prodej části pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. 119/1446/22 
 
Rada města Slavičín  

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na prodej části pozemků v katastrálním území Slavičín, a to parc. č. 223, parc. č. 4513/20, parc. č. 231/2 
a parc. č. 4650 o celkové výměře cca 715 m2. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Tománková) 
 
 
Anotace: Jedná se o záměr na prodej částí pozemků v lokalitě Horního náměstí a přilehlé ul. J. Šály, 
které mohou umožnit výstavbu bytového domu za podmínek stanovených záměrem. Záměr upravuje 
počet bytů, výšku objektu, nutnost souladu s územním plánem, zajištění dostupnosti vnitrobloku, 
parkování, vznik nebytových prostor a další podmínky.   
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Božen Filáková 
starosta  ověřovatelka 

 


