VÝPIS USNESENÍ
46. mimořádné schůze Rady města Slavičín dne 24. 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. 46/0600/16
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtová opatření č. 24-25/2016/RMS dle přílohy č. 0648-16-P1.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Hubíková, Malaník)

2. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 46/0601/16
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o výběru nabídky ve smyslu § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky pod názvem: „Nákup cisternové
automobilové stříkačky – JPO II“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb. od uchazeče THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ:
CZ46508147 s nabídkovou cenou ve výši 4 695 000,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a společností THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572
01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ46508147 na akci: „Nákup cisternové automobilové stříkačky – JPO
II“ dle přílohy č. 0649-16-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: „Divnice – oplocení
hřiště“ uchazeči Jiřímu Kubíčkovi, Rudimov 12, 763 21 Slavičín, IČ: 45467676, DIČ: CZ7102194198 za
cenu obvyklou ve výši 29 487,36 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Jiřím Kubíčkem, Rudimov
12, 763 21 Slavičín, IČ: 45467676, DIČ: CZ7102194198 na akci: „Divnice – oplocení hřiště“ dle přílohy
č. 0649-16-P2.
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c) rozhodla
o vyloučení uchazeče KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČ: 42194407, DIČ:
CZ42194407, 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: „Rekonstrukce
koupaliště – bazénová technologie – část 1. stavební práce“.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Hubíková, Malaník)
anotace:
a) Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou. Písemnou výzvou bylo obesláno 5 zájemců.
Kompletní zadávací dokumentace byla po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna v sekci
Veřejné zakázky na webových stránkách města a na profilu zadavatele. Z obeslaných zájemců podal
nabídku pouze jeden.
b) Na požadavek předsedy OV Divnice a po vzájemné dohodě s dodavatelem došlo k úpravě
projektovaného řešení, která spočívá ve výměně původně projektovaného hladkého pletiva oplocení za
pletivo žebírkové. K této změně bylo přistoupeno zejména v rámci zvýšení tuhosti nově budovaného
oplocení a tím zvýšení jeho životnosti a funkčnosti. Se záměnou žebírkového pletiva za hladké souvisí
také navýšení investičních nákladů.
c) Nabídka výše uvedeného uchazeče byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena z další
účasti v zadávacím řízení z důvodu neposkytnutí jistoty ve smyslu § 67 zákona o VZ.

3. Smlouva o finanční podpoře z Fondu Asekol č. 2016068
Usnesení č. 46/0602/16
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o finanční podpoře z Fondu Asekol č. 2016068 uzavřené mezi městem Slavičín
a společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, na akci „Slavičín –
vybudování zpevněných ploch pod stacionární kontejnery“ dle přílohy č. 0650-16-P1.
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Hubíková, Malaník)
anotace:
Fond ASEKOL rozhodl na základě žádosti města Slavičín o přidělení finanční podpory na akci
„Slavičín – vybudování zpevněných ploch pod stacionární kontejnery“ ve výši 19 500, - Kč.

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

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

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

Ing. Petr Č e c h m á n e k
ověřovatel
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