VÝPIS USNESENÍ
45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

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. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 45/0581/16
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtová opatření č. 16-23/2016/RMS dle přílohy č. 0629-16-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

2. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín na rok 2016 - Středisko rané
péče EDUCO Zlín z.s.
Usnesení č. 45/0582/16
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2016 spolku Středisko rané péče EDUCO
Zlín z.s., třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín, IČ 26986728, ve výši 2.000,-Kč
a
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Slavičín a spolkem Středisko rané
péče EDUCO Zlín z.s. dle přílohy 0627-16-P3.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

3. Petice občanů za zachování provozu městského koupaliště pro letní sezonu 2016
Usnesení č. 45/0583/16
Rada města Slavičín
schvaluje
návrh odpovědí na petici občanů za zachování provozu městského koupaliště pro letní sezónu 2016 dle
přílohy č. 0643-16-P1,
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ukládá
vedoucí odboru správního zaslat odpověď k petici dle tohoto usnesení zástupci petičniho výboru ve lhůtě
do 30 dnů od přijetí petice.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

4. Stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu
Usnesení č. 45/0584/16
Rada města Slavičín
souhlasí
s podáním žádosti Základní školy Slavičín – Vlára o stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školním klubu Základní školy Slavičín – Vlára dle přílohy č. 0631-16-P1
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

5. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
Usnesení č. 45/0585/16
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje uzavřené mezi
městem Slavičín a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, na akci „Valašský kumšt pro radost aj
užitek“ ve výši 10.000, - Kč, a to dle přílohy č. 0632-16-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

6. Smlouva o právu provést stavbu - Slavičín - chodník a parkovací stání v ul. Jasmínová
Usnesení č. 45/0586/16
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Slavičín a Lesy České republiky, s.p. se sídlem
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, na stavbu „Slavičín
– chodník a parkovací stání v ul. Jasmínová“ podle přílohy 0641-16-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

7. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 45/0587/16
Rada města Slavičín
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 –
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 50 359,Kč bez DPH.
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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. 0642-16-P1.
Výsledek hlasování bod a): pro 4; proti 0; zdržel se 3 (Čechmánek, Hubíková, Malaník);
nepřítomen 0
b) rozhodla
o vyloučení uchazeče SIMOSTAV, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 28273320, DIČ:
CZ28273320, na základě ustanovení § 76, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „Slavičín – bezpečné
město II.“
c) 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 –
bezpečné město II. - Část 1 – Slavičín – bezpečné město II.“ uchazeči Milanu Vlčkovi, Smolina 83, 766
01 Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 za cenu obvyklou ve výši 842 573,- Kč bez
DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Milanem Vlčkem, Smolina 83, 766 01
Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 na akci: „Slavičín – bezpečné město II. - Část 1
– Slavičín – bezpečné město II.“ dle přílohy č. 0642-16-P3.
d) 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 –
bezpečné město II. - Část 2 – propojení komunikací pěších“ uchazeči Milanu Vlčkovi, Smolina 83, 766 01
Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 za cenu obvyklou ve výši 232 105,98 Kč bez
DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Milanem Vlčkem, Smolina 83, 766 01
Valašské Klobouky, IČ: 18551645, DIČ: CZ5705052430 na akci: „Slavičín – bezpečné město II. - Část 2
– propojení komunikací pěších“ dle přílohy č. 0642-16-P4.
Výsledek hlasování body b), c), d): pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
e) 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 služby: „Sdružené služby dodávky elektřiny
pro odběrná místa města Slavičín“ uchazeči Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00
Praha 4, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376 za cenu obvyklou ve výši 605 003,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Slavičín a uchazečem Amper
Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376 na služby:
„Sdružené služby dodávky elektřiny pro odběrná místa města Slavičín“ dle přílohy č. 0642-16-P5.
Výsledek hlasování bod e): pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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f) 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 služby: „Sdružené služby dodávky plynu
pro odběrná místa města Slavičín“ uchazeči Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 60193492, DIČ: CZ60193492 za cenu obvyklou ve výši 168 115,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Slavičín a Pražská plynárenská,
a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492, DIČ: CZ60193492 na služby: „Dodávka
plynu pro odběrná místa města Slavičín“ dle přílohy č. 0642-16-P6.
Výsledek hlasování bod f): pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
c) + d) Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
2. EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín – nabídková cena 1 243 361,- Kč bez DPH
3. STRABAG a.s, oblast Východ se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín – nabídková cena 1 095 147,Kč bez DPH
4. RENOSTAV spol. s r.o., K Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 1 141 430,- Kč bez
DPH
5. Milan Vlček, Smolina 83, 766 01 Valašské Klobouky – nabídková cena 1 074 678,98 Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
e) Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
Dodavatel elektrické energie pro město Slavičín
Pořadí
Dodavatel
výhodnosti
nabídek
Amper market

1

605 003,-

ENVOX

2

642 824,-

Pražská plynárenská

3

656 959,-

Right power

4

667 669,-

E.ON

5

687 071,-

VEMEX

6

735 438,-

RWE

7

739 962,-

Nabídková cena Kč bez DPH/rok 2017

Předmětem poptávkové řízení je pouze pohyblivá složka, fixní platby (DPH, daň z elektřiny, ceny za
distribuci atd.) jsou u všech uchazečů stejné a nejsou proto předmětem nabídkové ceny.
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou na služby pro rok 2017.
f) Seznam hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
Dodavatel zemního plynu pro město Slavičín
Pořadí
Dodavatel
výhodnosti
nabídek
Pražská plynárenská

1

168 115,-

ENVOX

2

170 397,-
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Right power

3

177 943,-

Ampér market

4

178 384,-

VEMEX

5

191 316,-

Předmětem poptávkové řízení je pouze pohyblivá složka, fixní platby (DPH, daň z plynu, ceny za
distribuci atd.) jsou u všech uchazečů stejné a nejsou proto předmětem nabídkové ceny.
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou na služby pro rok 2017.

8. Žádost o odkup pozemku - Zdeňka Malychová, Hrádek
Usnesení č. 45/0588/16
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit prodej částí pozemků parc. č. 161/12 a 161/1, oba v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze, o celkové
výměře cca 30 m2 podle zákresu v příloze č. 0637-16-P1 Zdeňce Malychové, Slavičín za podmínek:
 kupní cena ve výši 350 Kč/m 2,
 ke kupní ceně bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty,
 kupující uhradí veškeré náklady s prodejem vzniklé,
 kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0; nehlasoval 1 (Hubíková)

9. Odkup sochy A. Bučánka
Usnesení č. 45/0589/16
Rada města Slavičín
schvaluje
odkup sochy Aloise Bučánka od Jany Válkové, Otrokovice za podmínek kupní smlouvy dle přílohy
č. 0638-16-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

10. Zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 45/0590/16
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení ve prospěch provozovatele
distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 28085400, a to na
pozemcích parc.č. 4575/1, 4575/4, 4575/6 v k.ú. Slavičín a parc.č. 2657/4 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze
za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí dle přílohy č. 0640-16-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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11. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v poliklinice ve Slavičíně
Usnesení č. 45/0591/16
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem nebytových prostor – ordinace č. 314 o podlahové ploše 21,10 m 2, sesterny č. 313
o podlahové ploše 8,70 m 2, vše v 3. nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 10, která je součástí
pozemku parc. č. st. 28 v katastrálním území Slavičín, včetně poměrné části společných prostor (čekárna,
WC, chodba a soc. zařízení) na základě žádosti MUDr. Daniely Barošové.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

12. Schválení prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 45/0592/16
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům:
Petr Poláček, Slavičín 836/12 - na dobu do 31.05.2017
František a Ivana Výletovi, Slavičín 836/42 - na dobu do 31.08.2016
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

13. Žádost o udělení souhlasu s výměnou oken v bytech v domě čp. 848 ve Slavičíně
Usnesení č. 45/0593/16
Rada města Slavičín
uděluje souhlas
k výměně oken v bytech v domě čp. 848 ve Slavičíně těmto nájemcům:
A 1.3. - Jiří a Martina Tkadlecovi
A 2.3. - Kateřina Prchlíková
A 1.4. - Petr a Pavla Tichých
A 2.4. - Věra Fábryová
za těchto podmínek:
 výměna bude provedena na náklady žadatelů
 plastová okna budou stejných rozměrů a stejné barvy jako okna stávající
 nájemce nebude po skončení nájmu požadovat náhradu za zhodnocení bytu v důsledku výměny
oken
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

14. Žádost o přidělení bytu v čp. 30 v Hrádku
Usnesení č. 45/0594/16
Rada města Slavičín
schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 30 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze
s Karolem Neumanem s účinností od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016
stanovuje
nájemné v bytě č. 30/5 na 1035,- Kč měsíčně + nájemné za vybavení bytu 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 rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to vždy s účinností k 1. 4. každého kalendářního
roku
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

15. Žádost o užívání pozemků - Fojtíkovi, Jordánovi, Dulíkovi, Štěpančíková
Usnesení č. 45/0595/16
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemků parc.č. 3997/38, 3997/46, 3997/47, 3997/48, 4083/11, 4095/3,
4096/3, 4557/6, 4557/7, všechny v k.ú. Slavičín, s Miroslavem Fojtíkem a Miroslavou Fojtíkovou, Slavičín,
Janem Jordánem a Lenkou Jordánovou, Slavičín, Tomášem Dulíkem a Jitkou Dulíkovou-Gottfriedovou,
Slavičín, a Petrou Štěpančíkovou, Slavičín, dle přílohy č. 0639-16-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

16. Prohlášení o spolupráci
Usnesení č. 45/0596/16
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření prohlášení o spolupráci mezi Českým rozhlasem Brno a městem Slavičín dle přílohy č. 064416-P1
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
V rámci 760. výročí první písemné zmínky o Slavičíně vystoupí CM Slavičan dne 25. května 2016 ve
slavičínské sokolovně v 18:30 hodin v přímém přenosu, který bude vysílat Český rozhlas Brno na akci
s názvem Na živú notečku s CM Slavičan. Hodinový koncert bude proložen mluvenými vstupy o muzice
a hostem bude letošní jubilant - akademický malíř a lidový muzikant Jaroslav Jeřábek.

17. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou
Usnesení č. 45/0597/16
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájmu bytu č. 41 v domě čp. 836 ve Slavičíně dohodou ke dni 30. 6. 2016 – nájemce Zdena
Jánošková
stanovuje
nájemné v bytě č. 836/41 na 1761,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
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spotřebitelských cen, stanovenou Českým statistickým úřadem pro předcházející rok, zvýšenou o 20
procentních bodů, a to vždy s účinností k 1. 7. každého kalendářního roku.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

18. Žádost o poskytnutí peněžitého daru - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa
Zimovčáka
Usnesení č. 45/0598/16
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Slavičín v roce 2016 subjektu NA KOLE DĚTEM - nadační
fond Josefa Zimovčáka, Na Hrází 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 29235715, ve výši
5000,- Kč
a
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezí městem Slavičín a subjektem NA KOLE
DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka dle přílohy č. 0646- 16-P2.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

19. Souhlas s pronájmem nebytových prostor - Krajská pedagogicko-psychologická
poradna a ZDVPP Zlín
Usnesení č. 45/0599/16
Rada města Slavičín
souhlasí
s pronájmem nebytových prostor – místnosti č. 305, 306, 307 v budově čp. 882, která je součástí
pozemku parc. č. st. 29/1 v k.ú. Slavičín, Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín za podmínek smlouvy de přílohy č. 0647-16-P1.
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

..............................................

..............................................

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

Monika H u b í k o v á
ověřovatelka
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